
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

FACULDADE DE BIBILIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO  

CURSO DE COMUNICAÇÃO  

HABILITAÇÃO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

 

 

 

 

Gabriel Boaz Munhoz 

 

 

 

 

 
ILUSTRAÇÕES E FOTOGRAFIAS PUBLICITÁRIAS: 

uma discussão sobre a percepção do consumidor frente às 
imagens de mídia impressa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 2014



 
 

Gabriel Boaz Munhoz 

 

 

 

 

 
ILUSTRAÇÕES E FOTOGRAFIAS PUBLICITÁRIAS: 

uma discussão sobre a percepção do consumidor frente às imagens de 

mídia impressa. 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul como 
requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em 
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda.  
 
Orientadora: Profª. Drª Andréa Brächer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 2014



 
 

 

GABRIEL BOAZ MUNHOZ 

ILUSTRAÇÕES E FOTOGRAFIAS PUBLICITÁRIAS: 

UMA DISCUSSÃO SOBRE A PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR FRENTE ÀS 

IMAGENS DE MÍDIA IMPRESSA. 

 

 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul como 
requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel 
em Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda.  

 
 
 
 
 
.  

Aprovado em: 
BANCA EXAMINADORA 

 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Profª. Drª Andréa Brächer – UFRGS 

Orientadora 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Profª. Mestre Adriana Kowarick – UFRGS 

Examinadora 
 

 
 
 

________________________________________________ 
Profª. Drª. Sandra Maria Lucia Pereira Gonçalves – UFRGS 

Examinadora 



 
 

CIP - Catalogação na Publicação 

 
Munhoz, Gabriel 
   ILUSTRAÇÕES E FOTOGRAFIAS PUBLICITÁRIAS: UMA 
DISCUSSÃO SOBRE A PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR FRENTE ÀS 
IMAGENS DE MÍDIA IMPRESSA. / Gabriel Munhoz. -- 2014. 
134 f. 

   Orientador: Andréa Brächer. 
   Trabalho de conclusão de curso (Graduação) -- 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade 
de Biblioteconomia e Comunicação, Curso de Comunicação 
Social: Publicidade e Propaganda, Porto Alegre, BR- 
RS, 2014. 
   1. ilustração. 2. fotografia. 3. consumidor. 4. 
mídia impressa. 5. percepção. I. Brächer, Andréa, 
orient. II. Título. 
 
Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os 
dados fornecidos pelo(a) autor(a). 



 
 

A minha família e amigos que me apoiaram  

e me acompanharam nessa trajetória. 



 
 

RESUMO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo elucidar como os consumidores percebem e 
diferenciam as ilustrações e as fotografias publicitárias na mídia impressa. Procura-
se compreender o potencial significativo que as formas imagéticas possuem quando 
inseridas em anúncios impressos. Portando, inicialmente, buscou-se uma base 
teórica para contextualizar as formas através das quais percebemos a imagem. 
Após, foi apresentado um breve histórico de como a ilustração e a fotografia 
evoluíram dentro da mídia impressa. Em seguida, partiu-se para as práticas de 
produção, com o intuito de compreender como os publicitários utilizam a ilustração e 
a fotografia para compor os seus anúncios e suas mensagens. Então, passou-se à 
análise da recepção das imagens, a partir de duas campanhas – uma ilustrada e 
outra fotográfica –, valendo-se do método da hermenêutica de profundidade, para 
compreender como e se o consumidor diferencia essas duas técnicas de 
representação de imagem. Obtiveram-se dados que indicam a existência de uma 
dicotomia, por parte de produtores e receptores, ao identificar a ilustração como 
lúdica e a fotografia como real. Contudo, outras respostas acabaram nos afastando 
dessa rigidez perceptiva e mostraram a versatilidade de ambas as técnicas 
conforme apresentado. 

 
Palavras Chave: consumidor; ilustração; fotografia; publicidade; mídia impressa; 
percepção 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present study aims to define how consumers identify and differentiate 
illustrations and photographs in print media advertising. We seek to understand all 
the significant potential which imagistic forms have when embedded in printed 
advertisements. So initially, we sought a theoretical basis in order to contextualize 
the ways in which we perceive the image. Following, we presented a brief 
background of how illustration and photography evolved within the printed media. 
After, we moved to production practices, with the purpose of understanding how 
advertisers use illustration and photography to make their ads and their messages. 
We then moved to the reception analysis of images from two campaigns - one 
illustrated and another photographic - taking advantage of the hermeneutic depth 
method to understand how and if the consumer distinguishes these two different 
techniques of image representation. We obtained data that indicate the existence of 
a dichotomy, from producers and recipients, to identify illustration as ludic, and 
photography as real. However, other responses moved us away from this perceptual 
rigidity and showed the versatility of both techniques as presented. 
 
Key words: consumer; illustration; photography; advertising; printed media; 
perception  
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

O mercado publicitário evoluiu e diversificou-se consideravelmente com o 

advento das novas tecnologias e com o crescimento da utilização de mídias 

alternativas. Contudo, a mídia impressa ainda possui caráter de grande importância, 

quando não central, em diversas campanhas publicitárias. Nesse formato, imperam 

duas formas imagéticas comunicativas: a ilustração e a fotografia. 

A variedade e o número de anúncios impressos que temos hoje é 

extremamente grande. Eles possuem diferentes formatos, tamanhos, cores e etc. 

Mas, ainda, alguns preceitos se mantêm dominantes. Por ser um formato 

predominantemente visual, as fotografias e ilustrações imperam nas diagramações e 

composições das peças publicitárias.  

Segundo Chagas (2011), as primeiras peças publicitárias eram 

exclusivamente feitas com ilustrações desenhadas à mão. Superadas as limitações 

tecnológicas, a fotografia passou a ser parte importante nos materiais publicitários. 

Hoje, tanto as fotografias digitais, como as ilustrações que fazem uso das 

tecnologias digitais, predominam nas mídias impressas. Podemos encontrar uma 

vasta bibliografia que acompanhou essa evolução e que debaterá a produção de 

sentidos e de significações através dessas imagens; composição; usos criativos da 

fotografia e ilustração e seus empregos. É pouco o material que procura comparar 

uma à outra, frente ao consumidor, conforme essa pesquisa se propõe. Essa é a 

motivação central deste projeto: será que o consumidor percebe e diferencia os 

anúncios que possuem fotografias e os que possuem ilustrações? Vale destacar que 

nesse estudo a imagem ilustrada em questão é a que possui um traço mais artístico, 

“pincelado”, ou seja, procuraremos nos distanciar da ilustração hiperrealista 1 

também utilizada na publicidade atual.  

A pesquisa buscará, portanto, não só entender como e se o consumidor faz 

essa diferenciação, mas também auxiliar possíveis estudos da comunicação e 

profissionais do meio em pesquisas sobre o consumidor e planejamentos de 

campanhas. A pesquisa centrar-se-á na percepção do consumidor, buscando trazer 

                                                        
1  A ilustração hiperrealista é usualmente criada através de softwares e se caracteriza por se 
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possíveis subsídios à estruturação de campanhas abordando um tema ainda pouco 

discutido na comunicação. 

Para Thompson (1995, p.409), a percepção é um processo ativo e 

potencialmente crítico, em que pessoas estão constantemente envolvidas, num 

esforço para compreender e dar sentido às mensagens que recebem. É deste 

mesmo autor, através de seu método, a hermenêutica de profundidade, que nos 

serviremos para abordar a percepção das imagens. Ela é empregada, visando a 

abranger todas as etapas que envolvem o processo de transmissão de mensagens – 

partindo da sua produção, passando pela análise interna das imagens, até, 

finalmente, a sua recepção – observando, assim, todo o fluxo responsável pelo 

processo de significações e percepção. 

Serão apresentados outros autores, que auxiliarão na construção de nossa 

base teórica, como Piedras (2009) que discute a importância de práticas de 

produção coerentes e bem aplicadas, visando a um fluxo de mensagens mais 

coerente e efetivo para as práticas de recepção. De posse dos postulados de Joly 

(2012), discorreremos sobre as produções de significados que as imagens, dentro 

do fluxo comunicacional, podem suscitar. Já Kossoy (1999) será útil para apresentar 

dados relevantes da fotografia e Dall’Alba (2010) da ilustração.  

Esses autores, juntamente com outros que serão apresentados no decorrer 

do texto, auxiliar-nos-ão na compreensão das práticas complexas que envolvem a 

recepção e percepção. Todos os temas aqui apresentados serão retomados ao 

longo do presente estudo, introduzindo outros conceitos; relativizando o uso da 

imagem; e propondo um debate da relação da escolha entre a fotografia e a 

ilustração, para uma campanha bem sucedida em termos de mensagens e 

significações. 

Por ora, vale destacar que, no Capítulo 2, conceituaremos a percepção da 

imagem figurativa de modo geral, sem, ainda, segmentá-la em ilustração ou 

fotografia. Relacionaremos as múltiplas lógicas (Piedras, 2009) que operam nas 

práticas de recepção das formas imagéticas. Introduziremos, também, o conceito de 

formas simbólicas, que, segundo Thompson (1995), são construções significativas 

que são interpretadas e construídas nos vários contextos da vida social. Definição, 

essa, em que se enquadram as imagens publicitárias, geralmente carregadas de 

significados algumas vezes explícitos e outros implícitos. 
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No terceiro capítulo, retomaremos o uso da ilustração e da fotografia inseridas 

na mídia impressa, apresentando um breve histórico de como essas técnicas 

evoluíram no mercado publicitário, em especial, nos anúncios impressos. 

Abordaremos, também, as práticas de produção, procurando elucidar de que 

forma as agências de publicidade e seus profissionais abordam a utilização da 

ilustração e da fotografia, quais os fatores determinantes para a escolha de um em 

detrimento de outro e como eles enxergam os potenciais comunicacionais de cada 

uma das técnicas. Para tanto, foram realizadas entrevistas com os profissionais 

responsáveis por essas decisões nas agências de publicidade visando a responder 

esses questionamentos e formar uma base, juntamente com os autores, para as 

discussões subsequentes. O método empregado nessa etapa foi a enquete através 

de entrevistas semi–estruturadas.  

No Capítulo 4, “A relação do consumidor com a imagem na mídia impressa”, 

passaremos, então, a discutir as práticas de recepção da imagem partindo dos 

dados e teorias apresentados anteriormente a ele. É nesse capítulo que definiremos 

o nosso corpus de análise – uma campanha impressa ilustrada e outra campanha 

fotográfica – como, também, retomaremos as etapas da hermenêutica de 

profundidade que guiará o nosso processo investigativo na obtenção dos dados 

empíricos a serem discutidos. As etapas da hermenêutica de profundidade podem 

ser divididas em: análise sócio-histórica, análise formal ou discursiva e análise da 

interpretação. Para as duas primeiras, foram novamente utilizadas entrevistas semi-

estruturadas diretamente com os produtores dos anúncios analisados buscando 

compreender os objetivos de comunicação e os processos que envolvem a escolha 

da fotografia ou da ilustração. Para análise da interpretação, a enquete foi realizada 

com o público-alvo da campanha com o intuito de compreender as diferenças 

perceptivas e significativas de uma ou de outra técnica imagética. Nessa parte do 

estudo juntaremos todas as informações apresentadas nos capítulos precedentes 

com os dados empíricos, para elucidar as formas como se dão a recepção e a 

percepção das ilustrações e fotografias nas práticas de recepção. 
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2 A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE PERCEPÇÃO E RECEPÇÃO DA 
IMAGEM 

 

 

O estudo da percepção e recepção da imagem na publicidade é uma prática 

bastante complexa. É crescente o número de imagens às quais estamos sujeitos em 

nosso cotidiano, principalmente quando se trata de publicidade. O processo 

comunicativo da publicidade é uma prática bem mais complexa do que usualmente 

imaginamos. Não podemos limitá-la à noção de um fluxo simples e sem ruídos, ou 

um processo de mera emissão e recepção. Elementos econômicos, sociais, culturais 

e estéticos estão envolvidos, tanto no processo de produção como no processo de 

reprodução. Piedras (2009) já destacava a importância da compreensão do fluxo 

publicitário para diminuir o ruído entre o emissor (agência e anunciante) e o receptor 

(público-alvo). A eliminação das dificuldades de decodificação dos códigos expostos 

no anúncio publicitário não é possível por contarem com um público múltiplo; em 

diferentes contextos sociais, culturais e situacionais; cada vez mais crítico; e 

detentor de suas próprias interpretações. Thompson (1995) destaca em seu livro, 

Ideologia e Cultura Moderna, a importância de compreendermos que as atividades 

de recepção são “ações complexas e altamente qualificadas, que envolvem o 

emprego de uma grande porção de conhecimento adquirido e que se sobrepõem, de 

maneiras complexas, a outras atividade, na organização rotineira da vida cotidiana” 

(THOMPSON, 1995, p.405–406): 

 
As práticas de recepção são o lugar da interpretação das mensagens, e 
contam com múltiplas lógicas segundo as quais podem operar, resultando 
disso sua natureza ambígua e contraditória. [...] Essas práticas não têm um 
objetivo claro, são permeadas pela subjetividade (do receptor), podendo ir 
desde o interesse pela informação ao entretenimento, ou ao consumo dos 
bens e serviços anunciados. (PIEDRAS, 2009, p.70–71). 

 

O que a autora destaca aqui é que a recepção de um anúncio publicitário 

pode ter uma série de resultados que não só a compra. “Como sabemos, as 

percepções ocorrem mesmo antes dos públicos interagirem com as organizações. 

Isto ocorre pelas leituras efetuadas, pelo contato com as pessoas que já interagiram 

e nos símbolos visuais que são de domínio público.” (DORNELLES, 2007, p. 52) 

Piedras dirá, também, que "o consumo dos bens anunciados é a leitura proposta 
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pelas práticas de produção, mas o sentido dos anúncios e campanhas é polissêmico 

e os receptores se apropriam dessas mensagens negociando-as de acordo com o 

seu contexto." (PIEDRAS, 2009, p.81). A interpretação da mensagem publicitária 

estará condicionada, portanto, a um conjunto de códigos que deverão ser 

decodificados pelo seu público-alvo tendo a prática do consumo do produto ou 

serviço anunciado como resultado esperado. Sem considerar, entretanto, que as 

interpretações e apropriações que o receptor fará daquela peça estarão abertas, 

variando de indivíduo a indivíduo. 

Ao considerarmos, portanto, esse consumidor complexo, o qual não está 

sujeito às mensagens expressas nas mídias publicitárias passivamente, a noção da 

complexidade para se formular um anúncio competente ao seu público atinge outro 

nível. A criação dos anúncios e seus veículos não podem estar ligados apenas à 

inventividade dos diretores de arte das agências e a escolha de veículos 

mirabolantes. Faz-se necessário uma maior compreensão do público ao qual se 

quer comunicar, entender como ele se relaciona com os veículos que consomem. 

Compreender o ruído que a inserção publicitária produz no ritmo de suas mídias. 

Piedras (2009), serve-nos novamente para explicar a necessidade de uma 

comunicação coesa, quando afirma que as contradições das relações entre os 

profissionais envolvidos na atividade publicitária são revelados na pesquisa de outro 

autor citado por Piedras, Müller (1989), que analisa como os conflitos internos nas 

relações de produção, entre a intuição da criação e a racionalidade da pesquisa de 

mercado nas agências publicitárias, se refletem na ambiguidade dos anúncios. 

Como apontado anteriormente, a quantidade de variáveis é grande e cabe ao campo 

publicitário diminuir os pontos de incertezas. (MÜLLER apud PIEDRAS, 2009) 

A melhor maneira de obter o máximo de efetividade com os anúncios é 

através de pesquisas mais elaboradas com o consumidor e de um planejamento 

estratégico adequado para cada campanha.  

Ao analisarmos todos esses elementos, indagaremos: se é tão importante a 

compreensão do receptor para a produção, por que não seria importante uma 

análise dos próprios métodos de produção? Com esse questionamento voltamos ao 

nosso objeto de estudo, as imagens em anúncios impressos. Conforme apontado, o 

publicitário tem que fazer uso de diversas técnicas para compreender seu mercado 

alvo e seu público múltiplo, mas se faz necessário entendimento de seus próprios 

meios de comunicação. Observando a mídia impressa, nos deparamos com 
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anúncios compostos basicamente de imagens e textos. E ao segmentar o uso das 

imagens nesses meios, depreendemos duas grandes vertentes: a ilustração e a 

fotografia publicitária. Estes elementos estão enraizados tanto no mercado 

publicitário como no público consumidor e, aparentemente, passam despercebidos 

por estarem atrelados a uma estética já bastante disseminada. Mas será que de fato 

para o consumidor não é importante a diferenciação entre ilustração e fotografia?  

Referindo novamente o estudo de Piedras, a autora dirá que na "estratégia de 

comercialização e demais dispositivos da produção, os publicitários recorrem a 

inúmeras linguagens e meios técnicos para construir os anúncios de modo a torná-

los atrativos para o público, e comunicar o sentido desejado pelo anunciante." 

(PIEDRAS, 2009, p.69–70). As técnicas ilustrativas e fotográficas, entre outras 

coisas, possuem a capacidade intrínseca de resumir mensagens e impactar 

visualmente o público-alvo. A profundidade de uma imagem, no entanto, ultrapassa 

a mera representação. Como as percebemos está intimamente ligado à maneira 

como percebemos e nos relacionamos com o nosso mundo. “Se essas 

representações são compreendias por outras pessoas além das que as fabricam, é 

porque existe entre elas um mínimo de convenção sociocultural” (JOLY, 2012, p.40). 

É preciso uma base cultural para que compreendamos as complexas mensagens 

por trás de uma imagem, em especial à imagem publicitária, detentora de 

significações além das aparentes: 

 
[...] a própria percepção das formas e dos objetos é cultural e como o que 
chamamos a “semelhança” ou a “analogia” correspondem a uma analogia 
perceptiva entre a representação e o objeto: quando uma imagem nos 
parece “semelhante” é porque é construída de uma maneira que no leva a 
decifrá-la como deciframos o próprio mundo. (JOLY, 2012, p.73) 

 

 Contudo parece escapar ao profissional publicitário uma análise minuciosa e 

fundamentada no emprego das imagens – questão que este estudo também 

procurará responder –. Sendo tão importante, como levantado anteriormente, o 

emprego da forma mais adequada na composição dos anúncios, uma reflexão 

acerca do uso de fotografias e ilustrações faz-se necessária, já que a imagem 

publicitária é um dos expoentes do discurso publicitário na mídia impressa. 
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A interpretação como o que aquela imagem significa para quem a percebe e 
a avaliação, no caso da publicidade, estaria ligada à identificação ou não 
com a imagem, à decisão se aquilo lhe convenceu ou não, o que 
possivelmente desencadearia a compra. (CHAGAS, 2011a, p.6) 

 

É cara à mídia impressa o uso das imagens. São raros os anúncios que não 

fazem uso dessa forma de comunicar. Por isso, a quantidade de imagens ao qual o 

receptor está sujeito todos os dias é enorme. E acaba não sendo apenas uma 

questão estética. A imagem mais bela nem sempre é a que atrai mais o público. Em 

anúncios temos imagens cômicas, chocantes, realistas, idílicas, etc., mas difícil 

definir com precisão o melhor emprego das imagens, em especial a decisão entre 

fotografias publicitárias e ilustrações. Como veremos, essas práticas de produção 

evoluíram bastante com o passar do tempo e a evolução das técnicas colocaram as 

imagens como uma forma de comunicação mais relevantes e quase imprescindíveis 

em qualquer anúncio de mídia impressa. Mas como pontua Eco (1968 apud 

CHAGAS, 2011a), não podemos esquecer que ao analisarmos a publicidade – em 

especial os anúncios impressos – um dos problemas é observar como o registro 

verbal (escrita) e o visual (imagem) se articulam. Nesse caso, pode a imagem 

produzir vários sentidos e o texto funcionando, como afirma o autor, como um guia 

para que a multiplicidade de interpretações possíveis através da imagem seja 

limitada. Dall'Alba (2010) dirá:  

 
Não é possível medir com exatidão o nível de captação da mensagem 
visual pelo público. Entretanto, existe uma intenção de criação e escolhas 
no processo de desenvolvimento da imagem, a fim de que seja identificada 
por um ou outro. (DALL'ALBA, 2010, p.40).  
 

Ainda que a autora anteriormente citada destaque que o impacto das imagens 

não seja mensurável, evidencia que se pode fazer uma comunicação imagética mais 

pertinente e eficiente com uma compreensão maior do receptor e da prática de 

produção. 

 

2.1 A IMAGEM E COMO A PERCEBEMOS 

 

Para iniciarmos o debate da diferenciação entre ilustração e fotografia, 

precisamos, primeiramente, entender os diversos estudos acerca do processo de 

percepção e recepção de imagens. A diferenciação dessas duas vertentes dar-se-á 
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no decorrer do presente trabalho, mas é importante compreender o complexo 

sistema ao qual estamos sujeitos quando expostos aos elementos visuais. “Uma 

imagem é, entre outras coisas, uma mensagem: ela tem um emissor e procura por 

um receptor. Essa procura é uma questão de transporte.” (FLUSSER, 2007, p.152), 

ou seja, pressupõe um meio. Em nosso caso, focaremos na mídia impressa, porém, 

por hora, discutiremos o mecanismo perceptivo de modo geral, para fundamentar a 

compreensão desse complexo processo.  

 
A origem etimológica da expressão “percepção” vem do latim per capiere e 
literalmente significa “obtido por captura ou captação”. Percepção é o 
processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões 
sensoriais, visando dar significado ao seu ambiente (SOTO apud 
DORNELLES, 2007, p.48) 
 

Toda imagem produzida ou à qual estamos sujeitos pressupõe alguma forma 

de interpretação, produz sentimentos, e reações. Entretanto, é constante nos 

diversos autores que estudam a imagem afirmar que o processo de percepção não 

se dá de forma unificada ou única.  

 
Não há regras absolutas: o que existe é um alto grau de compreensão do 
que vai acontecer em termo de significado, se fizermos determinadas 
ordenações das partes [da imagem] que nos permitam organizar e 
orquestrar os meios visuais. Muitos dos critérios para o entendimento do 
significado na forma visual, o potencial sintático da estrutura no alfabetismo 
visual, decorrem da investigação do processo de percepção humana. 
(DONDIS, 1991, p. 29) 

 

Dondis (1991) afirma, por conseguinte, que ainda não se tem um único 

entendimento sobre o processo de percepção, mas já se tem ferramentas para que 

a intenção de comunicar algo se tenha o mínimo de perda de significado possível. E 

essas ferramentas ao que o autor se refere são estudos sobre esse processo, como 

o presente trabalho se propõe. O próprio estudo de Dondis (1991) se propõe a 

estudar os elementos básicos que compõem a imagem. Entre eles estão o ponto; a 

linha; a forma; o tom; a tensão compositiva; o contraste; o uso da similaridade; 

enfim, combiná-los de forma que sua interação formará uma unidade: a imagem. 

Criamos um design a partir de inúmeras cores e formas, texturas, tons e proporções 

relativas que quando relacionados o resultado é a composição, a intenção do artista, 

fotógrafo ou designer (DONDIS, 1991, p.30). O estudo de Dondis procura analisar a 

percepção e recepção da imagem através de seu significado geral e da sua 
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funcionalidade, uma análise mais objetiva, mas que deixa de lado o contexto social, 

histórico e cultural de cada receptor.  

Os postulados de Dondis aproximam-se da vertente de análise de imagem 

originária da psicologia, a Gestalt. O movimento gestaltista atuou principalmente na 

análise da forma, com diversas contribuições à análise da percepção. A maneira 

com a qual a Gestalt aborda as práticas de recepção afasta-se do subjetivismo, 

usualmente utilizado na psicologia, e fundamenta-se nos estímulos que as imagens 

produzem no sistema nervoso. Não vamos nos estender no debate da Gestalt, mas 

alguns de seus preceitos são interessantes à análise da percepção da imagem e 

devem ser destacados. Entre eles, segundo Gomes Filho (2000), está o que os 

psicólogos da Gestalt chamam de constantes das forças de organização, que são 

“padrões, fatores, princípios básicos ou leis de organização da forma perceptual. 

São essas forças ou esses princípios que explicam por que vemos as coisas de uma 

determinada maneira e não de outra”. (GOMES FILHO, 2000, p.20).  

A Gestalt explica, portanto, como enxergamos a imagem como um todo, 

colocando ordem nos pontos, linhas e demais elementos, através de uma tendência 

psicológica a organizar a forma. Talvez o uso do estudo dos gestaltistas sirva para 

que possamos perceber de que maneira uma fotografia e/ou uma ilustração fazem 

sentido ou de que maneira as ordenamos como unidade, porém sua abordagem não 

engloba os demais fatores que o processo de comunicação da publicidade implica.  

Veremos mais adiante que o processo de análise da percepção da imagem 

pode também levar em conta o contexto social, histórico e cultural do receptor, 

porém alguns autores focarão na análise da mensagem em si.  

Os estudos das práticas de recepção no campo da comunicação demonstram 

que o processo de percepção depende de diferentes fatores. A abordagem 

anteriormente citada – a Gestalt – procura analisar a imagem em sua forma e 

características internas. Contudo, outros estudos procuram compreender as 

diferentes significações que a mensagem visual é capaz de produzir e como cada 

escolha oriunda dos publicitários criadores dos anúncios suscita variados 

significados. Ao analisar a retórica da imagem inserida nos anúncios publicitários, 

Joly (2012) traça um panorama no qual ainda não faz uma diferenciação clara entre 

as significações produzidas pela fotografia e pela ilustração, porém nos introduz 

ferramentas que permitem uma análise mais a fundo que essas imagens podem 

produzir. Grande parte de seu método está no que a autora chama de retórica da 
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imagem. Para a autora há uma tendência intrínseca ao senso comum de que a 

imagem corresponde a uma semelhança entre a representação e o objeto. Seja a 

fotografia ou a ilustração temos a tendência de acreditar que aquela identificação se 

dá pelo uso da semelhança, porém Joly afirma que a percepção se dá através da 

analogia perceptiva a qual fazemos a cada momento de nossas vidas para 

compreender o mundo ao nosso redor. Ou seja, a autora afirma que a percepção 

das imagens não se dá por semelhança, ela na verdade parte de uma analogia que 

terá suas próprias significações. Mais que isso, ela compara o processo de 

significação da imagem como algo similar à retórica.  

Para contextualizar, a retórica clássica – a falada – está mais ligada ao 

verossímil que ao verdadeiro em si, ou seja, o discurso ou a história corresponde a 

um critério de eficácia e não de moral. Convencer de que pode ser real, não 

necessariamente com o que é real, mas com o que a maioria acredita ser o real 

(JOLY, 2012, p.77).  

A retórica da imagem se assemelha em termos de funcionamento à retórica 

da fala. A ilustração ou as fotografias na publicidade de modo geral representam 

algo identificável no mundo real por parte do público-alvo, contudo produzem 

diferentes significados que não necessariamente ao objeto real. “De fato, nem 

sempre é inútil lembrar que as imagens não são as coisas que representam, elas se 

servem das coisas para falar de outra coisa” (JOLY, 2012, p.84).  

Sendo uma retoricização do real e não tendo compromisso algum com o que 

é visto como real, a imagem publicitária pode se desprender e produzir significados 

fantásticos e não imaginados pelos consumidores. Por isso, tanto a ilustração 

quanto a fotografia desde que passaram a ser utilizadas na publicidade tornaram-se 

tão importantes aos profissionais de comunicação. Elas não só mostram, ilustram ou 

representam o que está sendo anunciado como permitem que o anúncio ultrapasse 

a barreira do real e se utilizem do fantástico para atingir um outro nível de 

significados e atrair seus consumidores. 

A imagem não é, portanto, apenas cores, pontos e formas que se 

assemelham ao real; ela é uma mensagem visual que trança os diversos materiais – 

lingüístico, icônico codificado e o icônico não codificado –. Nesse ponto, adentramos 

na análise semiótica da imagem. O presente trabalho não irá se aprofundar na rica e 

vasta bibliografia acerca da semiótica, contudo determinados conceitos nos serão 

úteis para compreender o complexo sistema da percepção da imagem. Nesse ponto, 
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Joly (2012) passa a analisar cada componente que compõe o anúncio publicitário, 

método similar ao proposto pela Gestalt, mas a semiótica vai além da análise dos 

elementos plásticos e entende que toda a decisão feita para formatar um anúncio é 

capaz de gerar uma significação diferente e, com isso, uma percepção diferente. 

Vale destacar, portanto, do livro de Joly (2012), que acaba sendo inventividade dos 

publicitários e os métodos por eles utilizados na composição do anúncio e na 

utilização da fotografia ou ilustração que determinará as formas de percepção do 

público-alvo. O método proposto por Joly, em contrapartida, se atém muito à análise 

dos diferentes elementos compositivos dos anúncios publicitários, ou seja, da 

mensagem proposta pelos anunciantes em si, sem considerar o contexto social, 

histórico e cultural no qual esses anúncios são produzidos e recebidos.  

 
[...] a análise sócio-histórica dos meios técnicos de construção e 
transmissão de mensagens não pode se constituir apenas numa 
investigação técnica, mas deve procurar elucidar os contextos sociais mais 
amplos em que esses meios estão inseridos e empregados. (THOMPSON, 
1995, p.368) 
 

Para que possamos compreender de forma menos internalizada a percepção 

dos anúncios e de que forma as ilustrações e fotografias são recebidas por parte dos 

receptores, é importante entendermos as práticas de produção e recepção como 

determinantes na percepção dessas duas formas de expressão imagéticas. 

 

2.2 AS FORMAS SIMBÓLICAS  

 

O estudo das práticas de recepção e da percepção pode ir além das 

significações de cada fator compositivo dos anúncios. Ou seja, não importa qual seja 

o objeto, a construção simbólica na percepção depende mais do que somente o 

objeto analisado em si. O estudo da percepção pode envolver, também, a 

contextualização social e histórica em que determinado objeto está. Dessa forma, 

além de se considerar as significações que uma fotografia ou uma ilustração são 

capazes de produzir, também se considera o contexto no qual o sujeito que as 

recebe está inserido.  

Para tanto, não basta “dissecarmos” apenas as características estruturais 

internas de cada anúncio; é preciso a aproximação dos demais elementos que 

cercam as imagens. Conforme apontado anteriormente, a sociedade e as pessoas 
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formam uma massa que vem se tornando mais plural e diversificada. Kossoy (1999) 

defende que a recepção da imagem está sujeita aos mecanismos internos de cada 

pessoa no processo de construção de interpretações. Esse processo é elaborado no 

imaginário de cada indivíduo de acordo com seus repertórios culturais, seus 

conhecimentos, suas concepções ideológicas e estéticas, suas experiências, suas 

convicções, seus interesses, seus mitos, etc. (KOSSOY, 1999, p.44). Já Thompson 

(1995) propõe um método no qual o campo, onde produtores e receptores estão 

inseridos, é determinante no processo de percepção das imagens. Em seu trabalho, 

Ideologia e Cultura Moderna (1995), ele introduz o conceito de formas simbólicas e o 

método de análise da hermenêutica de profundidade. O presente trabalho seguirá a 

lógica proposta por Thompson e no capítulo 4 elas serão retomadas em suas 

diferentes etapas metodológicas. Por ora focaremos na introdução ao conceito da 

imagem como forma simbólica e a importância do campo-objeto (contexto sócio-

histórico), pois nos serão úteis para posicionar a percepção da ilustração e da 

fotografia dentro desse estudo. Thompson define as formas simbólicas como: 

 
[...] construções significativas que são interpretadas e compreendidas pelas 
pessoas que as produzem e recebem, mas elas são também construções 
que são estruturadas de maneiras definidas e que estão inseridas em 
condições sociais e históricas específicas. (THOMPSON, 1995, p.365) 
 

O que o autor procura elucidar é que qualquer construção social é capaz de 

produzir significados e estes, sendo interpretados, podem ser formas simbólicas. O 

que torna esse conceito relevante e útil ao estudo das imagens nos meios de massa. 

A imagem publicitária, conforme Joly (2012) aponta, é rica de metáforas e utiliza-se 

da retórica para produzir as mais diferentes associações, algumas com o intuito de 

simplificar a mensagem, outras de relativizá-la. Vale retomar que “nem sempre é 

inútil lembrar que as imagens não são as coisas que representam, elas se servem 

das coisas para falar de outra coisa” (JOLY, 2012, p.84). De mesma maneira 

funcionam as formas simbólicas. Embora seu conceito possa se adequar a diversos 

campos teóricos, vamos nos ater à análise das formas simbólicas como imagens 

capazes de serem produzidas com algum objetivo comercial e interpretadas por 

determinado público. Ademais, as formas simbólicas necessitam de um meio para 

existirem: 
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[...] o meio técnico é um substrato material em que, e através do qual, as 
formas simbólicas são produzidas e transmitidas. Os meios técnicos 
conferem às formas simbólicas determinadas características, certo grau de 
fixidez, certo grau de reprodutibilidade, e certa possibilidade de participação 
para os sujeitos que empregam o meio. É evidente que os meios técnicos 
não existem isoladamente. Eles estão sempre inseridos em contextos sócio-
históricos particulares. [...] A produção, circulação e recepção de formas 
simbólicas são processos que acontecem dentro de contextos ou campos 
historicamente específicos e socialmente estruturados. (THOMPSON, 1995, 
p.368) 

 

Conforme exposto, os postulados de Thompson implicam na análise da 

imagem que extrapola os elementos constitutivos do anúncio e consideram os 

produtores e seus objetivos através dos anúncios impressos (meio técnico) e o 

contexto no qual os receptores estão inseridos (contextos sócio-históricos). Tal 

afirmação não requer, necessariamente, uma pesquisa social e histórica para se 

compreender a percepção das pessoas frente às imagens. O autor depreende que 

as práticas de recepção e as conseqüentes associações por elas produzidas 

acabam sendo imbuídas de uma carga social e histórica que determinará como se 

dá a percepção de uma mensagem, em nosso caso, da ilustração e da fotografia 

publicitárias. Ou seja, o campo no qual as imagens publicitárias são recebidas 

também é constitutivo das suas interpretações. Esse campo o autor intitula de 

campo-objeto, ou seja, o meio e o contexto não são isentos nas interpretações; ao 

contrário, eles são atuantes na percepção e, quando se pesquisa formas simbólicas, 

eles estão associados à suas interpretações. 

 
Na investigação social o objeto de nossas investigações é, ele mesmo, um 
território pré-interpretado. O mundo sócio-histórico não é apenas um 
campo-objeto que está ali para ser observado; ele é também um campo-
sujeito que é construído, em parte, por sujeitos. (THOMPSON, 1995, p. 358) 
  

Dessa forma, quando estudamos a recepção da imagem, estamos partindo 

de uma análise pré-interpretada e carregada de significados que não somente 

oriundos da imagem em si, mas de toda carga social, cultura e histórica que o 

receptor carrega. Por isso os estudos de percepção na comunicação social podem 

ser tão complexos e nem sempre apresentarem apenas um resultado possível, pois 

conforme afirma Piedras (2009) os receptores são polissêmicos e suas 

interpretações sujeitas à subjetividade de cada um. Ao se estudar a percepção e 

apropriação, considera-se tanto as condições sócio-históricas em que as mensagens 

são recebidas pelas pessoas, como as maneiras como essas pessoas 
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entendem as mensagens e as incorporam em suas vidas (THOMPSON, 1995).  

Constata-se a partir das ideias dos autores previamente apresentados, que a 

opção pelo o uso da ilustração e da fotografia, embora pareça num primeiro 

momento banal, possivelmente é capaz de suscitar diversas interpretações. Como 

dissemos, o estudo no campo da comunicação social apresenta certas incertezas 

oriundas da subjetividade dos consumidores e da possível influência do campo-

objeto na construção das interpretações das mensagens publicitárias.  

 
Diferentemente da linguagem verbal, em que as regras de sintaxe são 
claramente definidas, a abordagem da linguagem visual é mais complexa, 
pois não há um direcionamento ordenado da leitura, tampouco uma noção 
de início e fim. Podemos, assim, obter um alto grau de previsibilidade de 
resposta diante de uma imagem, mas não o entendimento absoluto sobre a 
recepção de uma mensagem visual. (DALL'ALBA, 2010, p.39) 

 

Ainda assim, as pesquisas se justificam, pois podemos encontrar o cerne em 

cada processo que envolve a publicidade e seus meios. Para que possamos 

compreender as práticas de recepção e a interpretação dos anúncios, é necessário, 

portanto, abordar os diferentes fatores dos aspectos da percepção. Considerando 

que para um anúncio existir se pressupõe que haja um objetivo de comunicação que 

orienta a escolha e distribuição interna de cada elemento da peça gráfica. Então, 

analisar as práticas de produção que regem o surgimento dos anúncios é de suma 

importância.  “A estrutura econômica e as práticas de produção condicionam a sua 

recepção” (PIEDRAS, 2009, p. 80) Dessa forma, obtemos subsídios para entender o 

objetivo por trás do anúncio e conseqüente compreensão dos motivos de se utilizar 

a fotografia e/ou ilustração e sua recepção.  
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3 A MÍDIA IMPRESSA  
 

 

O presente capítulo centrar-se-á em abordar a ilustração e a fotografia 

inseridas na mídia impressa. Iniciaremos apresentando um breve histórico para 

situar como essas duas formas imagéticas evoluíram e se tornaram tão presentes 

nos anúncios impressos. Hoje, elas já estão consolidadas, amplamente difundidas e 

aplicadas das mais diferentes formas. Assim, também procuramos investigar como a 

produção dos anúncios impressos das agências publicitárias vem utilizando as 

ilustrações e as fotografias, em que contextos, e as motivações por trás do emprego 

de uma em detrimento da outra. Para responder essas questões, buscou-se 

diretamente os produtores dos anúncios publicitários impressos, conforme será 

apresentado adiante. 

 
3.1 UM PANORAMA HISTÓRICO  

 

Deixando de lado a compreensão do processo de recepção, vamos nos valer 

principalmente do estudo de Chagas (2011b) que tão bem resumiu a utilização da 

ilustração e da fotografia com o passar do tempo, para apresentar como se deu o 

processo de evolução e consolidação dessas imagens publicitárias nos anúncios 

impressos. Como a autora destaca, atualmente nos deparamos com propagandas 

compostas cada vez mais com o foco na imagem. Parece quase impossível imaginar 

como seria a publicidade sem fotografias ou ilustrações em meio ao volume de 

imagens que estamos sujeitos todos os dias. (CHAGAS, 2011b, p.1). Com a 

evolução das técnicas de impressão, a imagem se enraizou de tal forma nas mídias 

impressas que hoje o número de anúncios compostos apenas por textos é cada vez 

menor. Sabemos que no decorrer da história da publicidade brasileira os anúncios 

passaram por muitas mudanças até a atual configuração.  

De início, a publicidade teve caráter exclusivamente oral, fase que, após o 

descobrimento do país, durou quase três séculos até o surgimento das primeiras 

mídias impressas (RAMOS apud CHAGAS. 2011b, p.2). Mesmo assim, as técnicas 

de impressão ainda eram bastante primitivas, mais que isso, o uso era 

extremamente experimental e intuitivo. Seguindo a ordem cronológica que a autora 

traz, entre 1808 – citado como ano em que foi veiculado o primeiro anúncio – até 
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1900, os anúncios impressos eram exclusivamente textuais. E consistiam na 

descrição do produto ou serviço anunciado e seus atributos. As técnicas de 

persuasão conceitual e imagéticas seriam adotadas muito tempo depois do advento 

da imagem, como veremos a seguir. Mas entre 1880 e 1920 novas técnicas de 

impressão, o meio-tom e a rotogravura 2 , chegam ao mercado, possibilitando 

gravuras e fotos em mídias impressas. É no decorrer desse intervalo de tempo que a 

imagem começa a ganhar relevância. (CADENA apud CHAGAS, 2011b). Nesse 

intervalo de tempo a ilustração dominou o mercado de anúncios publicitários 

impressos, pois, mesmo com esses novos métodos, a fotografia ainda não era 

suficientemente bem reproduzida nos veículos, enquanto com a ilustração podia se 

conseguir a traços bem definidos e um resultado satisfatório para exaltar o estava 

sendo anunciado. 

 
Nas décadas de 1890 e 1900, o principal modelo estético da grande 
publicidade no mundo ocidental era o Art Nouveau. [...]Assim, cartazes, 
embalagens de produtos, folhetos e os anúncios, publicados nas páginas 
das cada vez mais requintadas revistas ilustradas, apresentavam os 
produtos mergulhados entre sedutoras figuras femininas envoltas por suas 
longas cabeleiras esvoaçantes, tecidos drapeados e ornamentos em forma 
de flores, mosaicos, pássaros, estrelas e uma infinidade de curvas. 
(PALMA, 2007, p.2).  

 

Ainda que pouco considerável o uso da fotografia nesse período, ele foi 

importante para o crescimento e especialização da publicidade. Através das 

ilustrações, o mercado publicitário passou a compreender o potencial da imagem 

como atrativo, desenvolvendo um senso crítico mais aguçado quanto ao uso da 

imagem. As possibilidades de significação que as imagens dispunham ainda não 

eram inteiramente compreendidas. Inicialmente serviam para embelezar os 

anúncios, elucidar mais claramente o que era anunciado e atrair o olhar do 

consumidor. Dessa forma, as imagens passaram a figurar significantemente em 

veículos impressos. Mas como dissemos anteriormente, era um período em que a 

ilustração sobrepunha a fotografia. É partir do final dos anos 20, com o 

aprimoramento das técnicas supracitadas, com as retículas de impressão mais 

precisas e menores, que a fotografia passa a aparecer em anúncios. "De início, 

                                                        
2 Processo de impressão em superfícies. O prefixo “roto” está relacionado a forma cilíndrica das 
impressoras rotativas. A imagem é dividida em células de tinta que variam em profundidade e, 
consequentemente, possuem diferentes quantidades de tinta, permitindo diferentes tonalidades, 
favorecendo a impressão de ilustrações e fotografias. (BENSON, 2008, p. 321–322) 
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temos na fotografia publicitária uma forma de registro, uma imagem muito descritiva 

e sem envolver nenhum conceito como se caracteriza a imagem publicitária atual." 

(CHAGAS, 2011b, p.4).  

A fotografia publicitária em sua fase inicial tinha um papel mais documental 

que propriamente comercial. Eram utilizadas para destacar fachadas de lojas de 

anunciantes e ficavam geralmente junto a alguma ilustração. Contudo, a própria 

fotografia se desenvolveu, diversas escolas e movimentos passaram a buscar a 

excelência em fotografia. Aos poucos, passou-se a produzir imagens belíssimas, 

fidedígnas e com definição suficiente para serem impressas. É nesse momento que 

a fotografia publicitária supera seu status documental e começa a figurar sozinha em 

anúncios. Não havia, entretanto, fotógrafos voltados especificamente para a 

publicidade, assim as agências de publicidade buscaram se aproximar dos 

fotógrafos artistas e contratá-los para trabalhos específicos para os seus anúncios. 

Assumindo, finalmente, uma lógica comercial atrelada ao cliente, a fotografia 

publicitária passou a se profissionalizar e a se estruturar na forma a qual 

conhecemos hoje. 

Em seguida a publicidade passa por uma fase de transição, onde já se tem 

conhecimento do potencial da imagem e sua força para atrair o público. E a prática 

publicitária se volta, então, para a fotografia por sua capacidade de "demonstrar o 

real". E Susperregui (2010) dirá que esse é o paradigma da fotografia publicitária. 

Ela segue a lógica da subordinação mercantil e da representatividade, contudo a 

cópia da realidade e das demais fotografias não atinge o público, por isso ela (a 

fotografia publicitária) encontra seu espaço nos anúncios impressos, tomando 

liberdades criativas capazes de atrair seu público: 

 
Ao longo dos anos o paradigma da fotografia publicitária é uma imagem de 
marca, descritiva, subordinada, estereotipada, mas com uma gama criativa 
suficiente para se destacar no meio publicitário, o que exige a aplicação de 
novas fórmulas. O fotógrafo deve resolver a comunicação visual para atingir 
seus objetivos. (SUSPERREGUI, 2010, p.154, tradução pessoal). 

 

Observando o contexto atual, perceberemos que o número de fotografias que 

compõem os anúncios em mídias impressas sobrepõe-se ao número de anúncios 

ilustrados. Mas a ilustração encontrou nos novos softwares a superação de algumas 

barreiras técnicas, atingindo um novo patamar onde a gama de cores e diferentes 

técnicas artísticas podem ser utilizadas. De mesma forma, as tecnologias digitais 
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têm influenciado o fluxo da foto publicitária contemporânea. Não vamos adentrar a 

questão das técnicas digitais, mas o que é claramente perceptível nessa análise 

histórica é que houve uma grande evolução na forma com que se comunica através 

dos anúncios publicitários. No começo, eles eram diretos e enunciavam as principais 

características do produto anunciado. Hoje, notamos uma venda de valores, ideias, 

imagens subjetivas, etc. Os primeiros anúncios muitas vezes possuíam um tom 

informativo, enquanto os anúncios atuais visam às vendas do que está sendo 

anunciado; transmitem o posicionamento da marca; e, através das imagens, geram 

significados intrínsecos que antes não eram considerados. A imagem – seja 

ilustrada ou fotográfica – tem um papel fundamental nos anúncios publicitários 

impressos atualmente. Alguns dados estatísticos, como o destacado por Dall'Alba 

(2010), nos ajudam a perceber esse cenário: 

 
A importância no uso das imagens para que a publicidade desempenhe com 
eficácia seu papel comunicacional é demonstrada por Gomes (2003, p.89), 
que apresenta, através de uma pesquisa, a desproporção entre indivíduos 
que haviam notado a existência de um anúncio e dos que efetivamente 
leram os textos dos anúncios, respectivamente 40 a 35% e 10 a 15% dos 
leitores. (DALL'ALBA. 2010, p.39) 

 

Diferentes estudos, desde a semiótica, passando pelas teorias da 

comunicação, até o design gráfico irão relativizar o uso da imagem. Com exceção do 

rádio, os demais meios são repletos de imagens. A imagem adquiriu essa 

importância, pois, como aponta Dall'Alba (2010), ela é comumente utilizada na 

publicidade como argumento persuasivo, em virtude de sua fácil assimilação e 

múltiplas possibilidades de interpretação. A autora vai mais longe, quando exalta as 

significações produzidas pelas imagens publicitárias. Ela afirma que estas existem 

primeiramente na esfera física (mídias), e, a partir da percepção, se configuram 

como uma imagem mental, constituída de significados culturalmente construídos e 

interpretados pelas subjetividades individuais (DALL' ALBA, 2010, p.37). 

Ao separar a imagem fotográfica da ilustração, Susperregui (2010) afirmará 

que ambas possuem uma linguagem universal, por serem do campo da 

representação da realidade, da reprodução do que está sendo vendido. Elucidam 

visualmente de forma mais eloquente que qualquer texto descritivo. A incorporação 

de ambos os discursos, fotográfico e ilustrado, na publicidade propiciou uma 

mensagem mais competente e significativa, facilitando a memoração e estimulando 
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a compra através de diferentes significações imediatas, ao passo em que evita o 

trabalho da leitura. 

Mas se ilustração e fotografia adotam uma linguagem universal ao receptor, 

há como fazer uma diferenciação entre esses dois discursos? Esse é um dos 

questionamentos que o presente estudo procurará elucidar. Veremos mais adiante 

que essas duas formas de comunicação têm suas particularidades, podendo ser 

diferenciados entre si. Fazem parte de um mesmo nicho da publicidade, mas 

possuem significações imagéticas distintas e, por isso, vale ressaltar brevemente as 

características de cada um para melhor compreendê-las. 

 
3.2 METODOLOGIA PARA ANÁLISE DA PRODUÇÃO NA MÍDIA IMPRESSA  

 

É difícil dissociar a recepção dos anúncios impressos ao analisarmos as suas 

origens. Todo anúncio criado possui um objetivo e é pensado para que seu apelo se 

aproxime ao máximo do público desejado e sua mensagem seja compreendida junto 

a essa parcela da população. É na parte de produção que as diversas decisões que 

envolvem a mídia impressa serão tomadas. Cores, formas, materiais, estética, tom, 

layout, cada ponto do anúncio é pensado para que esses elementos juntos formem 

uma mensagem coerente. 

 
Segundo a estratégia de comercialização e demais dispositivos da 
produção, os publicitários recorrem a inúmeras linguagens e meios técnicos 
para construir os anúncios de modo a torná-los atrativos para o público, e 
comunicar o sentido desejado pelo anunciante. (PIEDRAS, 2009, p.69–70) 
 

Quando Piedras refere-se a anúncios atrativos, é mais que mera questão 

estética, os anúncios publicitários possuem suas próprias linguagens. Cada mídia 

possui uma lógica particular e cabem aos produtores – detentores do conhecimento 

do mercado publicitário e da comunicação social – ordenar, planejar e criar em cima 

das diversas ferramentas que estes têm às suas disposições. As agências de 

publicidade e seus profissionais codificam o que o anunciante precisa transmitir em 

uma linguagem acessível e adequada ao consumidor, levando em consideração 

algumas variáveis: público receptor da mensagem, suporte em que constará a 

informação e o veículo onde será transmitida a peça. (DALL’ALBA, 2010, p.21)  
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Há uma tendência de pensarmos a recepção e a percepção dos anúncios 

partindo exclusivamente das práticas de recepção, mas o trabalho de produção e as 

decisões tomadas pelos criadores dos anúncios também condicionarão a forma com 

que os consumidores perceberão aquela peça publicitária. Segundo Dall’Alba (2010) 

compete ao profissional de criação – em especial o diretor de criação, onde as 

decisões criativas recaem – a tarefa de dar forma à mensagem. Ele que direciona a 

mensagem de forma mais condizente ao seu público-alvo através de pesquisas e do 

seu conhecimento de mercado e público-alvo. “É o produto final da lógica publicitária 

o objeto percebido pelo consumidor, portanto, a maneira como se dá sua 

compreensão é que determinará o sucesso dos objetivos de comunicação”. 

(DALL’ALBA, 2010, p.24) É desse complexo sistema de produção que as 

mensagens para o público-alvo tomam forma. Por esse motivo, a compreensão do 

sistema de produção e das significações produzidas em cada decisão tomada dentro 

das agências é tão importante. O estudo da construção das mensagens é essencial, 

porque ele examina as características estruturais em virtude das quais elas se 

constituem em fenômenos simbólicos complexos, capazes de mobilizar significados, 

aponta Thompson (1995, p.395). Para Piedras (2009): 

 
[...] as práticas de recepção podem ser condicionadas pela produção de 
acordo com a competência comunicativa que essa alcança, e que pode 
favorecer uma relação de empatia dos receptores com a instituição da 
publicidade como um todo. (PIEDRAS, 2009, p.80) 
 

Ambos autores procuram demonstrar  o quanto pode ser profunda a relação 

entre as práticas de produção e as práticas de recepção. Não é um processo 

unilateral e cabe ao profissional de criação pensar o que cada diferente elemento é 

capaz de produzir junto ao seu público. A criação não deve nem pode se ater à 

inventividade dos diretores de criação. São muitas as campanhas visualmente 

impactantes, com ideias e conceitos criativos atraentes e cativantes. Mas será que 

realmente pensamos as formas com que os elementos compositivos dos anúncios 

atingem seus públicos?  

Não acredita-se que todo o corpo criativo das agências detenha o 

conhecimento de todas as significações que as diferentes variáveis compositivas do 

anúncio produzem. Até porque o estudo da comunicação, como defende Thompson 

(1995), não possui uma verdade absoluta, partimos de um campo-objeto atuante e 



 
30 

pré-interpretado segundo as lógicas culturais, sociais e históricas de cada receptor. 

Busca-se, portanto, apresentar possíveis subsídios aos criativos para pensarem 

mais as significações que as ilustrações e fotografias podem assumir e, assim, 

adequar esses apontamentos ao dia a dia do mercado publicitário.  

Joly afirma “que aprendemos a associar ao termo ‘imagem’ noções 

complexas e contraditórias, que vão da sabedoria à diversão, da imobilidade ao 

movimento, da religião à distração, da ilustração à semelhança, da linguagem à 

sombra”. (JOLY, 2012, p.17) O que a autora procura elucidar é que a imagem é 

capaz de produzir as mais diferentes significações, portanto é importante saber 

como utilizá-las para atingir o público-alvo dos anúncios de maneira eficaz. É na 

produção dos anúncios que os primeiros passos das formas de recepção da imagem 

serão construídos. Retomando, Piedras (2009, p.69) destaca a importância da 

coerência na comunicação publicitária, quando apresenta resultados da pesquisa de 

Müller (1989) que aponta como a intuição no momento da criação e a racionalidade 

que envolve as pesquisas quantitativas de mercado podem refletir na ambiguidade 

dos anúncios. Portanto, uma decisão aparentemente simples, como a escolha entre 

a ilustração e a fotografia, não pode estar sujeita à intuição dos criadores, é 

necessário refletir o que a ilustração é capaz de transmitir, assim como a fotografia. 

Veremos adiante que existem outros fatores que podem influenciar essa escolha. O 

primeiro passo quando se vai optar por uma técnica de representação da imagem é 

pensar para quem se está produzindo aquela imagem.  

 
Por isso, uma das precauções necessárias para compreender da melhor 
forma possível uma mensagem visual é buscar para quem ela é produzida. 
[...] A função da mensagem visual é também, efetivamente, determinante 
para a compreensão de seu conteúdo. (JOLY, 2012, p.55) 
 

Interessante observar que a produção dos anúncios é atuante na forma de 

recepção dos mesmos. Contudo, para uma recepção mais efetiva, os criadores dos 

anúncios impressos precisam antes pensar o tipo de imagem e o tom mais 

adequado da mensagem visual que será interpretada pelo público-alvo.  

 
[...] você escolhe uma paleta de cores. Você [diretor de arte] escolhe uma 
tipografia de acordo com o que você imagina, porque você quer transmitir 
algo para aquele consumidor. Por exemplo, se você quer que o consumidor 
entenda que o cliente faz um trabalho sério – com conteúdo – você monta 
um anúncio mais sóbrio, mais elegante [...] (PUBLICITÁRIO 1, 2014) 
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A produção condiciona uma parcela da recepção; enquanto, o conhecimento 

acerca das práticas de recepção precisa invadir as decisões do processo criativo 

dos anúncios impressos para que esses se conectem melhor com seu público-alvo. 

Ou seja, as práticas de produção e recepção são indissociáveis. Nessa etapa, os 

criativos e os diretores de arte, “encarregados de desenvolver todos os aspectos 

visuais das peças publicitárias” (DALL’ALBA, 2012, p.22), precisam pensar a quem a 

mensagem se direciona e passa-se a decidir cada ponto do anúncio a ser veiculado. 

Inclusive se ele será realizado com fotografia ou ilustração, decisão que pode 

parecer simples, mas, como veremos adiante, cada escolha imagética é carregada 

de significações, portanto deve ser pensada. 

Apresentamos alguns posicionamentos de estudiosos da comunicação 

destacando a relevância do processo de produção dos anúncios publicitários. Mas 

como as práticas de produção e as significações vem sendo encaradas de fato pelos 

profissionais da área? Como eles enxergam as decisões que envolvem o uso da 

fotografia e da ilustração publicitária nos anúncios impressos? E qual a logística que 

a mensagem passa ao ser construída nas agências de publicidade? Ainda 

discutindo a produção como fator importante na recepção, foram essas perguntas 

que procurei responder a seguir. Para tanto, buscou-se dentro das agências os 

profissionais de comunicação que possuem um envolvimento direto nessas decisões 

e ver como encaram essas questões no acelerado cotidiano do mercado publicitário. 

 

3.2.1 As práticas de produção na mídia impressa  
 

Para analisar a atuação dos profissionais de criação e diretores de arte que 

optam pela fotografia ou ilustração em suas peças e como se dão as técnicas de 

produção dentro de uma agência de publicidade, o método utilizado foi enquete 

diretamente com estes profissionais. A enquete é uma estratégia de pesquisa que 

tem como objetivo determinar o quadro geral de uma situação, apoiando-se em 

dados obtidos de fontes diversas – neste caso, profissionais de criação em 

publicidade – com auxílio de diferentes instrumentos. (LAVILLE; DIONE, 1997).  
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Foram entrevistados 3  4 (quatro) profissionais, atuantes do mercado 

publicitário, de diferentes agências, com a finalidade de obter dados mais 

atualizados e verificar dentro do contexto atual como as escolhas são adotadas. 

Sendo dois diretores de arte e dois diretores de criação de agências de publicidade 

situadas em Porto Alegre. Todos os entrevistados possuem pelo menos 10 anos 

atuando na publicidade e serão aqui referidos como Publicitário 1, Publicitário 2, 

Publicitário 3 e Publicitário 4, com a intenção exclusiva de sigilo solicitado, a fim de 

não comprometer de forma alguma suas empresas e cargos. 

A entrevista foi semi-estruturada visando respostas essenciais para a 

compreensão do processo de escolha, permitindo, assim, uma abordagem mais 

aprofundada e não tão limitadora por parte do pesquisador. Foram escolhidos 

diretores de criação e diretores de arte para as entrevistas, ambos intimamente 

ligados às decisões cruciais que envolvem o anúncio impresso, principalmente 

relacionado às imagens. Os redatores também possuem voz atuante na composição 

das diferentes peças impressas e atuam conjuntamente com os diretores de criação 

e de arte, contudo sua vocação está mais voltada à parte textual e o presente 

trabalho busca enfocar o uso da imagem, portanto eles não foram incluídos na 

amostra da pesquisa. Segundo Malhotra (2006, p.154) através do método 

qualitativo, operacionalizado através das enquetes, é possível obter maior 

compreensão sobre o contexto do problema a partir dos sentimentos e impressões 

subjacentes dos entrevistados.  

As perguntas junto aos entrevistados tinham como objetivo: 

 

• Entender como se inicia o processo de criação e desenvolvimento das 

campanhas, procurando compreender quais os conceitos que guiam a 

criação dos anúncios impressos; 

• Investigar se e como os diretores de criação e de arte pensam as 

significações produzidas por suas decisões estéticas e de diagramação; 

• Compreender quais os critérios para a escolha da ilustração ou da 

fotografia; 

                                                        
3 Os demais dados e as entrevistas completas, com exceção dos nomes dos entrevistados, podem 
ser encontrados no anexo 1. Destacarei dados úteis à pesquisa da ilustração e da fotografia 
publicitária, contudo sugiro que os leitores leiam as entrevistas na íntegra por conter informações 
extras relevantes à comunicação social, em especial à publicidade. 
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§ Fazer um breve panorama do mercado analisando se há algum segmento 

que utilize mais a fotografia ou a ilustração. 

 

Para abordar essas questões foram elaboradas as seguintes perguntas para 

os diretores de arte e criação: 

 

Quadro 1 – Roteiro para enquete com diretores de criação e diretores de arte  

 
 

Vale destacar que foi importante a diferenciação do que seriam os anúncios 

impressos compostos com fotografia e os compostos por ilustração, pois diversos 

anúncios mesclam as duas linguagens em prol de suas mensagens. Procurou-se, 

todavia, que os entrevistados abordassem a questão pensando em anúncios onde a 

totalidade da imagem contida na peça fosse a ilustração ou a fotografia. Importante 

lembrar que os anúncios impressos, de modo geral, possuem uma parte imagética e 

outra textual que se complementam como ideia. Ou seja, a parte de texto se 

relaciona com a imagem e pode ser considerada na análise, contanto que as 

significações e as práticas de produção dos profissionais estivessem centradas em 

peças que se valem apenas da fotografia ou da ilustração. Além disso, nessa etapa 

da pesquisa nenhuma peça foi apresentada, pois o objetivo da mesma era mapear 

como se dão as práticas de produção e deixar os entrevistados livres para apontar 

pontos importantes nas decisões de criação e como o mercado publicitário lida com 

a produção de significados nas práticas de produção. 

Dados do profissional: 
 - Nome 
 - Profissão 
 - Idade 
 - Trabalha há quantos anos com publicidade? E como diretor de arte/diretor de criação? 
 
Questões referentes às práticas de produção e ao uso da fotografia e da ilustração na mídia 
impressa: 
 - Como se dá o processo de criação dos anúncios impressos? 
 - Na sua opinião, a decisão de diagramação, cores, imagens e os demais elementos que 
compõem o anúncio seguem a lógica da campanha? Há um “pensar” acerca das significações 
produzidas por esses elementos? 
 - A escolha entre o uso da fotografia ou da ilustração para compor o anúncio impresso se 
dá através de quais critérios? 
 - Quais motivos você destacaria para a escolha do uso da fotografia em detrimento da 
ilustração; e da ilustração em detrimento da fotografia? 
 - Você observa algum segmento de mercado em que a publicidade atua onde há uma 
preferência pelo uso da fotografia? Da ilustração? E algum onde você percebe que sejam 
equilibrados? 
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Perguntados sobre como se dá o processo de criação dos anúncios, os 

entrevistados afirmaram que as ideias criativas partem de um briefing, “documento 

em que são registradas as informações passadas pelo anunciante que nortearão o 

trabalho técnico dos demais setores” (DALL’ALBA, 2010, p.21), que possui um 

objetivo claro e comercial para a campanha a ser desenvolvida. O briefing pode 

conter alguma questão que o cliente queira reforçar ou um problema de 

comunicação a ser solucionado, no nosso caso, através do anúncio impresso. A 

partir daí, a ideia criativa e o conceito da campanha passam a ser desenvolvidos. 

Segundo Publicitário 3 (2014), é nesse estágio a equipe de criação passa a discutir 

a expectativa daquele briefing, matura e desenvolve a ideia até possuir um conceito 

para vender aquela ideia de forma consistente. Após definido o conceito, começa-se 

a pensar quais os elementos que irão compor a peça impressa, até se ter um 

rascunho, ou rafe (rough), do que será o anúncio final. O rafe, então, volta ao cliente 

para ser aprovado e, caso positivo, passa para o diretor de arte: 

 
O diretor de arte, de acordo com Fonseca (1990, p.31) e Cesar (2000, p.16), 
é encarregado de desenvolver todos os aspectos visuais das peças 
publicitárias, responsabilizando-se pela estética e agregando significado aos 
elementos utilizados bem como ao suporte eleito. Ele domina técnicas de 
criação (composição, ilustração e fotografia) e produção (impressa, 
eletrônica e digital) [...] (DALL’ALBA, 2010, p.21) 
 

Segundo o Publicitário 4 (2014) “não existe um jeito correto ou uma fórmula 

de como chegar num resultado que vai ajudar a resolver o problema do cliente. 

Existe um processo de criação[...]”. Ou seja, a solução para o briefing do cliente não 

pode ser solucionado segundo lógicas determinadas de mercado, para tanto é 

preciso que os conceitos das campanhas sejam desenvolvidos dentro do processo 

criativo de cada agência de propaganda. 

 
Na parte gráfica vale a mesma coisa. O que a gente faz é materializar, 
colocar num anúncio impresso, traduzindo de alguma forma, o que o cliente 
quer vender. [...] Então, eu acho que a direção de arte é muito importante. 
[...] Porque o que interessa primeiro é a estética da peça (PUBLICITÁRIO 2, 
2014) 
 

Portanto, partindo do rafe, o diretor de criação, juntamente com o diretor de 

criação e o redator, passam a pensar qual a melhor forma de representar a ideia 

dentro do espaço disponível da mídia. Mas será que basta a peça ser esteticamente 

atraente para atingir o seu público-alvo? Por um lado, um anúncio impresso que seja 



 
35 

esteticamente atraente pode até atrair o olhar num primeiro momento, contudo como 

que ele irá se relacionar com o seu público? O gosto estético de um público pode ser 

completamente diferente de outro, por isso, quando os publicitários defendem uma 

estética atraente, não significa necessariamente a que seria mais “bonita”, mas a 

que se aproxima e atrai o olhar do seu público-alvo. “Os profissionais de criação 

apelam aos repertórios culturais dos receptores para construir por meio de anúncios 

uma aproximação com o seu contexto”.  (PIEDRAS, 2009, p.74–75) 

Partindo dessa premissa e já com a ideia definida, os profissionais de criação 

e os diretores de arte passam a pensar cada área do anúncio: cores, imagens, 

diagramação, tipografias: 

 
O processo de composição é o passo mais crucial na solução dos 
problemas visuais. Os resultados das decisões compositivas determinam o 
objetivo e o significado da manifestação visual e tem fortes implicações com 
relação ao que é recebido pelo espectador. (DONDIS, 1991, p.29) 

 

Esses elementos são pensados e distribuídos no anúncio de forma que a 

ideia seja representada juntando todos os elementos que compõem o anúncio. 

Alguns padrões visuais são seguidos de acordo com o público-alvo. Todos os 

publicitários entrevistados destacaram que o “estilo da direção de arte fala muito 

sobre a peça” (PUBLICITÁRIO 3, 2014), portanto se a peça é endereçada a um 

público de classe C ou para varejo, a comunicação na mídia impressa tende a ser 

mais carregado de informações, com letras garrafais e uma tipografia menos 

rebuscada, além de imagens e cores mais misturadas e chamativas. Em 

contrapartida, um anúncio mais clean, com uma paleta monocromática, uma área de 

respiro maior entre texto e imagem, como também menos imagens e elementos 

misturados. Novamente vale reforçar que não há uma “fórmula” que determinará o 

sucesso de uma peça impressa. Todavia, esses dados são oriundos de pesquisas 

no campo da comunicação, já sendo de conhecimento da maioria dos publicitários, e 

se enraizaram de tal forma nas práticas de produção que se tornaram naturais ao 

pensar a criação das diferentes peças. Esses conhecimentos, entretanto, ainda 

representam diretivas gerais ao se pensar a composição, ou seja, o tom que a peça 

terá de acordo com o seu público. Mas é preciso ir adiante ao se pensar o 

desenvolvimento das peças, como destacado por Dondis (1991) anteriormente, 

todos os elementos do anúncio impresso têm que ser pensados para uma produção 
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de significados contundente. São as pesquisas junto ao público-alvo, anteriores ao 

desenvolvimento da peça em si, que darão os subsídios necessários para se pensar 

de maneira segura as significações que cada ponto da direção de arte produzirá.  

 
No cenário das interações cotidianas entre sujeitos, as práticas dos 
receptores, além de se articularem com a cultura geral e o cenário 
macroeconômico, vinculam-se com as práticas de produção e com seus 
produtos ou textos. Por isso, é necessário conectar a pesquisa dessas 
práticas de recepção à análise de elementos sobre a produção [...] 
(PIEDRAS, 2009, p.78) 
 

Não basta saber o público-alvo e o gosto estético geral desse, é preciso 

entender o tom do anúncio que se deseja para esse segmento da sociedade e, 

então, decidir se será usada uma tipografia mais simples ou uma mais rebuscada; 

uma paleta de cores vivas e misturadas ou uma monocromática; uma fotografia ou 

uma ilustração.  

O Publicitário 2 (2014) destaca que o ideal seria partir de pesquisas que 

demonstrem o que determinado público gosta ou como se vê no anúncio. Existem, 

entretanto, alguns limitantes que impedem um pensamento pleno e sem 

interferências sobre as técnicas e estéticas adotadas para os anúncios impressos. 

Os principais, e que foram destacadas por todos os entrevistados, estão 

relacionados ao ritmo e às condições do mercado publicitário atual: o prazo e a 

verba. Muitas vezes, esses dois fatores determinarão a técnica a ser utilizada na 

produção dos anúncios impressos. Mais que isso, eles limitam as mídias e a 

circulação das campanhas. Um dos profissionais inclusive defende que “a 

criatividade é a exploração da restrição” (PUBLICITÁRIO 3, 2014), ou seja, a criação 

tem que estar dentro dos limites impostos pelo mercado. Afinal a publicidade segue 

a lógica do mercado capitalista, onde valores e prazos são os delimitadores nas 

decisões e impõem o ritmo empregado pelo sistema mercadológico, inclusive o 

publicitário. Então, a decisão entre fotografia e ilustração pode ser influenciada por 

esses dois fatores. Erh (2003) destaca que:  

 
Estão cada vez mais raros os trabalhos que exigem altas produções como 
há alguns anos atrás. Os clientes, com muito menos dinheiro para gastar, 
pressionam as agências exigindo custos mais enxutos e essas fazem o 
mesmo com seus fornecedores.  (ERH, 2003, p.90) 
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Os publicitários destacaram que a opção pela ilustração muitas vezes é 

menos custosa e demanda menos tempo que uma fotografia. Uma foto publicitária 

envolve custos e um período de produção que não estão atrelados ao 

desenvolvimento da ilustração, como, por exemplo, produção de moda, produção de 

locação, produção de cenários, modelos, maquiagem e etc. Todas essas etapas do 

desenvolvimento da fotografia demandam tempo investido, assim como dinheiro. Os 

valores cobrados por um estúdio de fotografia e um estúdio de design e ilustração 

podem até se equivalerem como fornecedores de imagem, mas os diferenciais que 

envolvem a produção de uma fotografia podem tornar o orçamento para uma 

campanha fotográfica mais alto que uma campanha realizada com uma ilustração, 

além do tempo extra na preparação anterior à fotografia. 

 
É necessário discutir com fornecedores – fotógrafos e ilustradores – os 
valores e o prazo para se chegar no resultado esperado para a imagem da 
campanha.Então em algumas situações isso [prazo e valores] é um 
“ingrediente” no processo que também é definidor da técnica a ser utilizada. 
(PUBLICITÁRIO 3, 2014) 

 

Em contrapartida, o Publicitário 1 (2014) destaca que também existem 

cenários em que se tem pouco tempo e verba, mas o trabalho criativo foi todo 

pensado em fotografia, então acaba se utilizando fotos de banco de imagem. Os 

bancos de imagem possibilitam que fotógrafos e ilustradores disponibilizem seus 

trabalhos já realizados para compra de quem se interessar, inclusive para uso 

comercial. Por serem fotos e ilustrações já finalizadas, dispensam o tempo e o 

investimento necessários para a produção. Por outro lado, não se tem o controle que 

a contratação de um ilustrador ou um fotógrafo fornece. 

 
Mas, sim, existe o tal briefing ‘tenho pouca verba e vou ilustrar’, pois pode 
ser mais barato. Assim como existe o briefing com pouca verba, no qual o 
trabalho é pensado fotograficamente, e se utiliza o banco de imagem para 
montar a campanha. Funciona para os dois lados, então não é justo falar 
que se há pouca dinheiro para a campanha será ilustrada ou fotográfica. 
Para mim não faz diferença, eu tenho que lidar com a minha verba e realizar 
o melhor trabalho possível dentro do proposto pela ideia. (PUBLICITÁRIO 1, 
2014) 
 

É justamente o objetivo deste trabalho. Como decidir a melhor forma possível 

de realizar o trabalho publicitário? Vimos que prazo e verba são delimitadores 

importantes e atuantes no desenvolvimento de peças publicitárias. Através das 
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entrevistas com os diretores de arte e de criação é possível identificar que em 

questão de tempo de produção e valores a escolha tende se virar para a ilustração. 

Contudo, também é possível criar campanhas com curto prazo e pouco custosas 

utilizando ambas as técnicas.  

Outro ponto importante destacado pelos publicitários para se pensar a 

composição dos anúncios, assim como a opção entre fotografia e a ilustração, é o 

respeito ao posicionamento de marca e identidade visual dos clientes. Ou seja, em 

algumas situações a criação tem que ser fiel ao que já vinha sendo produzido 

anteriormente por aquele cliente por uma questão de posicionamento de marca: 

 
O princípio básico do posicionamento é a percepção que as pessoas têm 
sobre determinada empresa, produto ou pessoa diante das concorrentes. A 
percepção nos leva a uma imagem de marca, que por sua vez é um 
conjunto de associações, normalmente organizadas de alguma forma 
significativa. (LUPETTI, 2012, p.81) 
 

Lupetti (2012) que brilhantemente descreve os meandros do marketing, 

explica-nos o que os publicitários defendem quando dizem que precisam respeitar o 

que já foi criado pelo cliente. Muitas empresas possuem um posicionamento de 

marca que se reflete nas suas peças publicitárias. Algumas possuem uma cor 

característica, ou um tipo diagramação recorrente em seus anúncios, ou mesmo se 

valem do uso da fotografia e da ilustração usualmente em sua comunicação.  

 
Muitos clientes já tem uma diretriz anual de estilo e de linguagem, os quais 
a criação tem que seguir e obedecer essa concepção de trabalho e, a partir 
daí, pensar o conteúdo da peça impressa. (PUBLICITÁRIO 1, 2014) 
 

O Publicitário 2 (2014) reforça esse postulado ao afirmar que a estética 

utilizada usualmente pelo cliente tem que ser seguida: 

 
A gente não tem uma estética totalmente livre [para a criação] [...] você tem 
outros limitantes na hora de pensar o anúncio. Por exemplo, a base estética 
de cada cliente. Então, na hora da criação você tem que produzir algo que 
seja “a cara do cliente”. (PUBLICITÁRIO 2, 2014) 
 

Veremos mais adiante, entretanto, que às vezes a quebra da sequência 

estética pode ser usada para impactar seu público-alvo. Ou seja, o criador rompe 

com o usual das campanhas do cliente ou de um determinado segmento de 

mercado para criar algo novo, impactante e inusitado.  
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Podemos perceber assim, que muitas vezes são limitadores que o mercado 

publicitário impõe aos diretores de arte e de criação que guiarão as suas decisões 

na composição dos anúncios impressos. Mas e se pudéssemos contar com as 

condições ideais no desenvolvimento da peça impressa? Ou se mesmo com 

limitadores de tempo e prazo pudéssemos pensar mais o melhor modo de empregar 

a fotografia ou a ilustração? O objetivo do presente trabalho é justamente buscar 

informações que sejam relevantes para defender junto ao cliente a escolha da 

técnica mais adequada para o trabalho. E quem sabe, dessa forma, formar clientes 

mais conscientes da importância de uma comunicação impactante e com um melhor 

emprego das imagens que as compõem. “A criação talvez adote um raciocínio 

oposto ao usual da marca ou do segmento para se destacar ou se diferenciar do 

padrão”. (PUBLICITÁRIO 4, 2014) 

A criação dos anúncios impressos não é regida somente pelas limitações de 

mercado. Deixando de lado esses limitadores, vale apontar outro fator que pode 

influenciar as práticas de produção dos anúncios: o Publicitário 3 (2014) destaca que 

o gosto pessoal e preferências estilísticas também exercem seu papel na escolha 

entre as técnicas a serem empregadas no anúncio. Ele aponta que existem 

diferentes vertentes ao se pensar a direção de arte, então às vezes “é uma decisão 

estilística e pessoal” (PUBLICITÁRIO 3, 2014).  

Como as principais decisões estéticas estão centradas no profissional de 

direção de arte – esse o qual se pressupõe ser detentor das lógicas de mercado e 

da composição dos anúncios – em alguns casos a preferência estética pessoal do 

profissional pode ser determinante ao se escolher a fotografia ou a ilustração, 

conforme apontado pelo Publicitário 3. Mas como ele mesmo afirma, as decisões 

precisam antes ser discutidas e aprovadas dentro da agência e com o cliente: “Esse 

layout será aprovado internamente[...], vai para o cliente para aprovação final e no 

retorno à agência começa o trabalho de como aquele layout será produzido”. 

Portanto, não é uma decisão centrada em um único profissional que determinará o 

destino da peça, mas ao pensar a escolha imagética no início do desenvolvimento 

dos anúncios, às vezes o gosto e conhecimento estético particular de cada diretor de 

arte se sobrepõem. 

Retomando alguns fatores decisivos na primeira parte do desenvolvimento 

dos anúncios impressos, assim como na escolha entre ilustração e fotografia, 

apresentados até aqui: prazo, verba, coerência com a comunicação do cliente e 
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preferências estéticas de cada diretor de arte. É possível perceber através da 

análise desse pontos que a escolha imagética muitas vezes é isenta do pensar 

acerca das significações. Podemos perceber que é sintomático ao mercado 

publicitário estar amarrado por questões de tempo e valores, até mesmo em 

decisões que podem ser determinantes para o sucesso de uma campanha. É um 

sintoma que não depende exclusivamente da organização das agências, como 

também conscientizar clientes e empresas do processo e etapas que envolvem as 

práticas de produção. Além disso, Piedras (2009) aponta que a lógica mercadológica 

se vale basicamente de dados quantitativos e resultados numéricos, isso não 

representa necessariamente o impacto de uma campanha e o nível de conexão que 

essa produziu em seu público-alvo. Em defesa desse argumento, Piedras se vale 

dos estudos de Schudson4 (1984) que “destaca a imprecisão das ações publicitárias, 

cujos orçamentos e investimentos são baseados no aumento de vendas, e a 

influência específica da publicidade nesse processo não é passível de avaliação”. 

(PIEDRAS, 2009, p.77) 

Como produzir, então, uma campanha bem sucedida em termos de 

significações através da fotografia e da ilustração? Piedras (2009) defende que tudo 

parte da escolha do apelo mais adequado ao público-alvo e do produto anunciado. 

Ainda assim, a própria autora afirma que “o sentido dos anúncios proposto pela 

lógica da produção também não é único, mas é polissêmico, devido à assimetria 

entre códigos dos produtores e dos receptores.” (PIEDRAS, 2009, p.76) Cabe aos 

diretores de arte e de criação pensarem os anúncios de forma a reduzir os ruídos na 

produção de significados, ou seja, toda a construção do anúncio e seu apelo devem 

estar adequados a quem estiverem endereçados.  

Os profissionais de comunicação entrevistados já apontaram que existem 

vertentes gerais de direção de arte ao se pensar o público-alvo ao destacar 

características básicas da diagramação de um público classe C e um público classe 

A. Mas em se tratando de ilustrações e fotografias, como pensar o emprego 

imagético mais adequado nas práticas de produção? Para responder essa questão – 

central à análise da utilização da fotografia e da ilustração nas práticas de produção 

– vamos retornar à Joly:  

                                                        
4 SCHUDSON, Michael. Advertising, the uneasy persuasion: Its Dubious Impact on American Society. 
United States of America: BasicBooks, 1984. 
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Não se deve esquecer, que, se qualquer imagem é representação, isso não 
implica que ela utilize necessariamente regras de construção. Se essas 
representações são compreendidas por outras pessoas além das que as 
fabricam, é porque existe entre elas um mínimo de convenção sociocultural, 
[...] (JOLY, 2012, p.40) 
 

Ou seja, mesmo que a imagem – fotografia ou ilustração – seja facilmente 

identificável, é necessário que haja uma compreensão mútua por parte dos 

produtores e receptores das significações que se almeja. Para tanto, Joly (2012), 

assim como Thompson (1995), apontam a importância de uma base sociocultural 

comum na ligação produção/recepção para que suas significações sejam traduzidas.  

 
As formas simbólicas [em nosso caso, as imagens publicitárias] são 
produzidas (faladas, narradas, inscritas) e recebidas (vistas, ouvidas, lidas) 
por pessoas situadas em locais específicos, agindo e reagindo a tempos 
particulares e locais especiais [...] As formas simbólicas estão também 
especificamente situadas dentro de certos campos de interação. 
(THOMPSON, 1995, p.366, grifo do autor) 
 

Ou seja, a imagem não pode estar solta em um tempo ou espaço no anúncio, 

ela precisa se relacionar de alguma forma com o receptor.  

 
As práticas de produção, como vemos, não constituem a origem essencial 
do processo comunicativo da publicidade, e os anúncios não se reduzem ao 
objetivo comercial dos anunciantes, mas ambos são permeados por 
elementos do universo cultural dos receptores. (PIEDRAS, 2009, p.77) 
 

Dall’Alba (2010) inclusive aponta que esse é o paradoxo das imagens 

representativas, inclusive as publicitárias: “ao mesmo tempo em que a imagem é 

objetivamente construída, ela carrega uma possibilidade subjetiva, a qual depende 

da interpretação individual baseada em valores culturais coletivos.” (DALL’ALBA, 

2010, p.41) Todos os diretores de arte e de criação entrevistados destacam que, 

superadas as questões de prazo e verba, existem casos em que a fotografia ou a 

ilustração se adequam mais justamente pela produção de significados que cada 

técnica representa. Além de se aproximar dos receptores através das percepções 

produzidas pelas decisões do emprego da imagem – ilustração ou fotografia –. O 

que torna as práticas de produção mais complexas que mera adequação a prazos e 

verbas. 
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3.2.2 Fotografia e ilustração na mídia impressa pelos produtores 

 

Deixaremos de lado aqui, as limitações mercadológicas e vamos nos focar na 

utilização da ilustração e da fotografia nas práticas de produção. Seguir-nos-emos 

valendo das entrevistas realizadas com os diretores de criação e diretores de arte, 

procurando elucidar como a criação lida com estas imagens para produzir diferentes 

percepções.  

 
Algumas imagens nos levam a rememorar, outras a moldar nosso 
comportamento; ou a consumir algum produto ou serviço; ou a formar 
conceitos ou reafirmar pré-conceitos que temos sobre determinado assunto; 
outras despertam fantasias e desejos. (KOSSOY, 1999, p.45) 
 

A imagem, como aponta Kossoy, é uma poderosa ferramenta de 

comunicação. Ela é capaz de despertar os mais diversos sentimentos, dependendo 

como ela é empregada. Traduzindo em sentido geral do que é ilustração, podemos 

definí-la como qualquer forma de desenho, diagrama, meio-tom ou imagem em cor 

que acompanha o texto de um livro, jornal, revista ou outro qualquer tipo de material 

impresso (FONSECA, 1990, p.57). Quando essas imagens são empregadas para 

comunicar uma informação completa, a arte passa a se chamar ilustração 

(DALL'ALBA, 2010). Novamente aqui adotamos uma designação simplista e 

tecnicista do termo. Porém, a ilustração no meio publicitário também é capaz de 

gerar significações como a fotografia.  

A ilustração se desprende do real e passa a lidar com o imaginário, com o 

idílico. Rompe as amarras da realidade, tendo uma liberdade maior de expressão. O 

Publicitário 2 (2014) reforça a ideia de que a ilustração remete à arte, “de modo geral 

são sensações mais ‘soltas’, é mais artístico o trabalho” (PUBLICITÁRIO 2, 2014). 

Quando destaca as sensações mais soltas, ele quer dizer que pelo seu teor artístico 

a ilustração se torna mais subjetiva e aberta a diferentes interpretações se 

comparada à fotografia. Contudo, Joly propõe uma análise mais lógica das 

significações produzidas pela ilustração, quando defende que sempre que 

associamos alguma prática à arte temos uma resistência ao analisá-la de forma 

metodológica por acharmos que o campo da arte é complexo demais para ser 

analisado. “Temos o hábito de considerar o campo da arte oposto ao da ciência, de 

pensar que a experiência estética pertence a um pensamento particular” (JOLY, 
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2012, p.46). Para Sandra Ramalho e Oliveira (2009), a distinção da ilustração 

publicitária deve justamente ser feita em decorrência da função de cada uma. Ela 

inclusive apresenta uma possível distinção entre a imagem artística e a imagem 

estética que nos pode ser útil, salvo algumas ressalvas: 

 
Quando uma imagem tem entre suas funções a função estética, mas ela é 
secundária, temos uma imagem estética; quando a imagem tem entre suas 
funções a função estética, e ela é a mais importante, temos uma imagem 
artística. (RAMALHO; OLIVEIRA, 2009, p.26) 

 

Portanto é possível que os ilustradores busquem inspiração e técnicas 

oriundas da arte – em especial da pintura –, contudo vale lembrar que a ilustração 

publicitária segue a lógica do mercado publicitário e deve ser analisada à luz das 

teorias da comunicação.  

Pelo tom artístico que tem, podemos perceber que há uma tendência, quando 

pensamos nas peças publicitárias, de que a ilustração serve como uma superação 

da realidade. Ela rompe algumas barreiras que a fotografia não é capaz de superar. 

A técnica fotográfica possui um limite de representação. A captura fotográfica 

registra apenas os raios de luz que perpassam a lente e atingem o sensor digital – 

antigamente os filmes fotográficos –; já a ilustração “se presta para criar algo mais 

fantasioso” (PUBLICITÁRIO 4, 2014). Para o Publicitário 4 (2014) a ilustração é 

capaz de levar o receptor a outros níveis de interpretação que a fotografia não é 

capaz. “A ilustração é capaz de ampliar o potencial informativo de um texto ao qual 

faz referência, acrescentando uma dimensão antes reservada ao campo da 

imaginação. Multiplicando suas possibilidades de interpretação” (DALL’ALBA, 2010, 

p.42).  

Novamente trago a visão do Publicitário 4 ao falar do emprego da ilustração 

quando ele afirma que a ilustração consegue ser um pouco mais lúdica que a 

fotografia, pois você é capaz de explorar mais as fronteiras imagéticas, ou seja, foge 

à obviedade. Apontamento consonante com o do Publicitário 1 (2014) que afirma 

que com a ilustração podemos “retratar o mundo e o universo como você imagina” 

(PUBLICITÁRIO 1, 2014). Ele segue ao afirmar que é possível “retratar algo que 

você não conseguiria retratar na fotografia. Consegue ir para um campo mais 

imaginário” e lúdico. Ou seja, a ilustração não tem compromisso com a 

verossimilhança, dela não se espera fidedignidade. Ao contrário, todos os 
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entrevistados veem no uso da ilustração de extrapolar os limites do que temos como 

o “real”. 

A fotografia depende de uma lógica coesa, portanto a luz que a compõe tem 

que ser o mais próximo da realidade para que não pareça falsa no anúncio. Já na 

ilustração, a criação é mais libertária e os ilustradores sempre estiveram ligados às 

vanguardas, tradição proveniente da arte. Ainda assim, não se pode esquecer que, 

em se tratando de publicidade, a produção é dependente das agências e dos seus 

clientes. Dessa forma, o ilustrador tende a manter um estilo menos vanguardista e 

mais representativo ao seu contexto e ao produto e que satisfaça as ideias do diretor 

de arte. Procura, ainda assim, constantes inovações, até para se manter num 

mercado tão competitivo como o publicitário. 

Analisando as respostas dos diretores de arte e de criação, quando 

questionados sobre o que levaria à escolha da fotografia, foi unânime a defesa do 

tom de realidade que a fotografia traz para a peça publicitária. Utilizam a fotografia 

quando buscam criar um anúncio impresso de “caráter mais humano”, segundo o 

Publicitário 2 (2014). Já o Publicitário 1 (2014) apresenta uma discurso consonante e 

vai mais longe, ao afirmar que por ser mais humano, torna o trabalho mais 

emocional. Vejo com certa relutância essa afirmação, pois, quando todos afirmam 

que a ilustração pode ser lúdica e fantasiosa, eles estão apontando o quão 

emocional esta técnica também pode ser. Creio que o que o Publicitário 1 (2014) 

quis dizer é que a fotografia incita um processo de identificação no público-alvo, ou 

seja, por ser uma imagem que se assemelha muito ao que vemos no nosso dia a 

dia, com pessoas, animais, objetos, situações que podem ser identificadas ou 

almejadas ela funciona como um espelho da nossa realidade. A fotografia no 

anúncio impresso faz com que o público-alvo se reconheça, se enxergue naquela 

situação que está sendo mostrada, afirma o Publicitário 2 (2014). “Você está 

retratando uma realidade, então é importante retratar aquela realidade para que as 

pessoas se enxerguem nessa realidade” (PUBLICITÁRIO 2, 2014). 

É perceptível ao analisar as práticas de produção que muito do pensar sobre 

as significações da imagem na mídia impressa está no discurso dicotômico de que a 

ilustração imprime um tom lúdico, enquanto a fotografia está intimamente ligada à 

realidade. Pode ser que essas afirmativas não fujam muito do que seja o correto, 

conforme discutiremos mais adiante. Precisamos, entretanto, expandir nossa 

concepção da fotografia como representação do real. Kossoy (1999) defende que a 
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fotografia não pode ser isentada de uma construção de realidade, ou seja, não 

podemos vê-la como a nossa realidade, para ele a realidade que existe na 

fotografia, é uma realidade exclusiva e inerente ao registro fotográfico.  

 
A fotografia tem uma realidade própria que não corresponde 
necessariamente à realidade que envolveu o assunto [...] Trata-se da 
realidade do documento, da representação: uma segunda realidade, 
construída, codificada, sedutora em sua montagem, em sua estética, de 
forma alguma ingênua, inocente, mas que é, todavia, o elo material do 
tempo e espaço representado [...] (KOSSOY, 1999, p.22, grifo do autor) 

 

O autor destaca a importância do papel do fotógrafo, a este podemos atribuir 

a escolha de enquadramento, luz e recorte do que está sendo mostrado. “Em toda 

fotografia há um recorte espacial e um interrupção temporal, fato que ocorre no 

instante (ato) do registro” (KOSSOY, 1999, p.29). O autor segue ao afirmar que os 

enquadramentos e as técnicas que envolvem a produção fotográfica acabam 

carregados de ideologia e não podem ser vistas como neutras em sua 

representação da realidade. 

 
Na imagem fotográfica, encontram-se indissociavelmente incorporados, 
componentes de ordem material que são recursos técnicos, ópticos, 
químicos [no caso da fotografia com filme] ou eletrônicos, indispensáveis 
para a materialização da fotografia e, os de ordem imaterial, que são os 
mentais e os culturais. Estes últimos se sobrepõem hierarquicamente aos 
primeiros e, com eles, se articulam na mente e nas ações do fotógrafo ao 
longo de um complexo processo de criação. (KOSSOY, 1999, p.27) 
 

Ou seja, não podemos esquecer que a imagem ali mostrada é uma imagem 

“montada”, e, no caso da fotografia publicitária, oriunda do processo de criação que 

envolve o diretor de arte e de criação, juntamente com o olhar crítico e detentor do 

conhecimento da técnica do fotógrafo. Sem esquecer, também, que o que está 

sendo mostrado na fotografia depende do contexto histórico e social na qual ela é 

produzida e recebida, basta observarmos as fotografias publicitárias de 20 anos 

atrás. Possivelmente as significações produzidas pela foto na época não são as 

mesmas que as de hoje. Ainda segundo Kossoy, podemos afirmar, portanto, que as 

fotos não se esgotam em si mesmas; muito pelo contrário, a fotografia publicitária é 

capaz de suscitar os mais variados sentimentos e diversas interpretações: 
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A imagem fotográfica, com toda a sua carga de “realismo”, não corresponde 
necessariamente à verdade histórica, apenas ao registro (expressivo) da 
aparência. Fonte, pois, de ambigüidades. (KOSSOY, 1999, p.45)  
 

Kossoy (1999), portanto, se desprende da ideia da fotografia como 

representação do mundo real, nos instigando a decifrar a realidade interior das 

fotografias publicitárias. Não quer dizer, entretanto, que os anúncios fotográficos não 

desempenhem um papel de identificação entre anunciante e público-alvo, mas a 

produção da foto é pensada para gerar uma aproximação da realidade da fotografia 

à realidade do receptor. Então se o público-alvo “se enxerga” naquele anúncio não é 

porque ele – anúncio – é mais real; mas, sim, porque o modelo, o figurino, a 

maquiagem, o acting, a locação, a iluminação, o enquandramento, enfim, todos os 

elementos da fotografia, foram pensados para remeter à realidade de determinado 

consumidor em determinada época e contexto social. 

 
Decifrar a realidade interior das representações fotográfica, seus 
significados ocultos, suas tramas, realidades e ficções, as finalidades para 
as quais foram produzidas é a tarefa fundamental a ser empreendida. 
(KOSSOY, 1999, p.13) 
 

Joly (2012, p.67) faz uma diferenciação que pode ser útil para fugirmos da 

dicotomia entre o real para a fotografia e o lúdico para a ilustração. Ela vê a 

ilustração como um rompimento com o mundo natural, enquanto na fotografia ela 

aponta como uma representação verossímil do mesmo mundo natural.  

Ao observarmos como o mercado publicitário de fato vem utilizando a 

ilustração e a fotografia, encontramos segmentos e situações em que uma se 

sobrepõe a outra. Voltando às entrevistas, todos apontaram que a fotografia impera 

na publicidade de moda. São raras as campanhas de moda que não se utilizam da 

fotografia. A explicação para esse fato não se dá no âmbito das significações, mas 

num processo de escolha muito mais lógico. O Publicitário 3 (2014) afirma que é 

extremamente complicado afastar a fotografia da moda pela sua principal 

característica: a verossimilhança. Através da fotografia é possível mostrar o 

caimento, textura, proporções, estampas de forma clara e direta.  

Dall’Alba (2010), que analisou uma campanha da marca Datelli de roupas e 

sapatos feita com ilustração, identificou que os consumidores da moda realmente 

são ávidos por visualizar os produtos anunciados como eles são, e a imagem 

fotográfica, nesse caso, se destaca em relação à ilustração. Os produtos anunciados 
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através da ilustração causaram certo estranhamento e os consumidores, conforme 

aponta a autora, sentiam afirmavam querer poder ver o produto fotografado. Em 

contrapartida, ela afirma que, em relação à fotografia, a ilustração traz a 

possibilidade de criação de uma mensagem aparentemente mais original, em meio à 

saturação de imagens fotográficas nos meios de comunicação. “A criação talvez 

adote um raciocínio oposto ao usual da marca ou do segmento para se destacar ou 

diferenciar do padrão” (PUBLICITÁRIO 4, 2014).  

 
O que se percebe é que, no âmbito do sistema visual, não existem regras 
específica, já há muito tempo. Ao contrário, quanto mais original é a 
imagem, mais ela consegue um modo de se sustentar (ao mesmo tempo, 
cumprindo suas funções e quebrando as normas estéticas vigentes). 
(RAMALHO e OLIVEIRA, 2009, p.56) 
 

Dall’Alba segue destacando Ambrose e Harris (2005, p.36), que afirmam que 

uma ilustração pode expressar mais do que uma imagem fotográfica, pois exibe 

idéias mais objetivamente com maior destaque para o estilo, ou personalidade da 

imagem. Os autores explicam que o resultado visual mais diversificado da ilustração 

é decorrente das ferramentas utilizadas por cada técnica, por um lado a fotografia se 

utiliza primordialmente de um dispositivo automático para existir, enquanto o 

ilustrador dispõe de um controle maior das etapas de criação. Em minhas entrevistas 

não identifiquei algum segmento onde a ilustração é mais utilizada que a fotografia, 

porém os entrevistados destacaram situações em que ela é apropriada, podendo ser 

mais impactante que a fotografia: anúncios ligados ao universo infantil; anúncios 

mais lúdicos; campanhas de assuntos sérios onde se procura amenizar o tema.  

 
Então, eu acho que tudo [campanha] que seja para sonhar um pouco mais, 
emocionar, ou trazer algum tom mais leve cabe a ilustração; e tudo que é 
para ser um pouco mais sério e racional cabe a fotografia. (PUBLICITÁRIO 
4, 2014) 
  

Não quer dizer que a afirmativa dessa segmentação seja uma regra, contudo 

se tornou uma prática inerente às práticas de produção imaginar essa divisão. Como 

o próprio Publicitário 3 (2014) aponta, “o real e o lúdico pode ter um percentual no 

momento da escolha de um ou de outro [fotografia ou ilustração], mas não que seja 

o divisor. Dá para fazer algo lúdico com a foto, como algo real com a ilustração” 

(PUBLICITÁRIO 3, 2014).  
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Fala-se muito em substituição da ilustração por fotografia na produção dos 

anúncios impressos. Contudo essas duas formas de comunicar seguem presentes 

nas inúmeras peças publicitárias encontradas em jornais, revistas, outdoors, 

cartazes, etc. Hoje ainda é perceptível um maior uso de imagens fotográficas. Com o 

desenvolvimento de softwares de ilustração, pode-se perceber um retorno às 

técnicas ilustradas. “A indústria do design gráfico – ilustração e tipografia – está 

muito desenvolvida. Então esse campo da publicidade andou muito, onde 

anteriormente a fotografia reinava” (PUBLICIÁRIO 1). Através da ilustração, 

agências estão conseguindo resultados estéticos impressionantes em seus anúncios 

e, por isso, vê-se um mercado ainda bem dividido que flerta com um retorno dos 

anúncios ilustrados nas práticas de produção dos anúncios impressos. Como 

apontei anteriormente, creio que seja importante na criação dos anúncios afastar-se 

da dicotomia do real/lúdico e pensar nas características intrínsecas de cada técnica, 

avaliando juntamente as significações que cada uma é capaz de produzir – assunto 

que tratarei no capítulo a seguir –. 
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4 A RELAÇÃO DO CONSUMIDOR COM A IMAGEM NA MÍDIA IMPRESSA 

 
 
Conforme apresentado anteriormente, diversos fatores são considerados nas 

decisões nas práticas de produção dos anúncios impressos. A escolha entre a 

fotografia e a ilustração não está relacionada exclusivamente ao campo das 

significações. Segundo o que foi destacado, existem fatores como prazo e verba que 

podem ser determinantes ao se decidir a técnica mais adequada. Assim como 

existem casos em que se escolhe uma em detrimento da outra com intuito de dar 

originalidade à peça. Cada anúncio e seus elementos compositivos são pensados de 

maneira à produzir as mais diferentes sensações e percepções nos receptores. 

Embora pareçam simples, essas decisões podem ser de suma importância para a 

mensagem de uma campanha. “As possibilidades de interpretação vão desde o 

aceite pelo receptor do sentido preferencial, posição hegemônica dominante, 

passando pela negociação e chegando a sua completa oposição” (PIEDRAS, 2009, 

p.72). Formando, assim, um sistema bem mais complexo que a ideia de um receptor 

passivo e conformado às mensagens a ele apresentadas. Joly (2012) inclusive faz 

uma distinção entre a identificação superficial da imagem e a interpretação da 

mensagem.  

 
De fato, reconhecer este ou aquele motivo nem por isso significa que se 
esteja compreendendo a mensagem da imagem na qual o motivo pode ter 
uma significação bem particular, vinculada tanto a seu contexto interno 
quando ao de seu surgimento [práticas de produção], às expectativas e 
conhecimentos do receptor. [...] Portanto, ainda hoje, reconhecer motivos 
nas mensagens visuais e interpretá-los são duas operações mentais 
complementares, mesmo que tenhamos a impressão de que são 
simultâneas. (JOLY, 2012, p.42) 

 

O que Joly propõe é que ao observarmos os anúncios impressos é possível 

que compreendamos as formas e identifiquemos as imagens ali representadas. 

Entretanto, não implica, necessariamente, um entendimento pleno do que está 

sendo enunciado. Para diminuir esse possível ruído, é importante que 

compreendamos as práticas de recepção e como os consumidores percebem as 

imagens. Como o foco do presente trabalho é entender os diferentes modos com 

que o público-alvo percebe a ilustração da fotografia na mídia impressa, centrarei a 

análise subsequente para investigar possíveis diferenças perceptivas. Não podemos 
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esquecer, entretanto, que um anúncio impresso possui outros elementos como texto, 

cores, tipografia e diagramação que também possuem seu papel na recepção da 

mensagem. A imagem, contudo, possui força. Em muitos casos é central ao 

anúncio, sendo os demais elementos complementares: 

 
Tudo isso porque a imagem é eloqüente. São cores e formas que se 
articulam para veicular significados que muitas vezes, mais do que textos 
verbais, ficam impressos na consciência do seu interlocutor. Daí a 
importância de estarmos bem equipados para compreender o que as 
imagens são e o que elas estão comunicando. (RAMALHO e OLIVEIRA, 
2009, p. 153) 

 

Já discutido o potencial significativo que a ilustração possui, a seguir, então, 

apresentaremos a discussão central dessa pesquisa. Aproximar-nos-emos dos 

receptores, analisando como estes percebem e interpretam as ilustrações e as 

fotografias, partindo de suas próprias análises. Primeiramente, será apresentada a 

metodologia que guiou todo o processo deste trabalho e depois procuraremos 

elucidar os dados obtidos, encaminhando-nos para o fim da presente pesquisa. 

 

4.1 METODOLOGIA PARA ANÁLISE DOS DADOS DE PERCEPÇÃO 

 

Para o estudo da recepção, retomarei alguns conceitos de Thompson (1995) 

apresentados anteriormente. Vou me valer desse mesmo autor ao implementar seu 

método, a hermenêutica de profundidade, para analisar as formas simbólicas – as 

imagens – e suas recepções. Retomando brevemente, é importante lembrar que as 

formas simbólicas “são construções significativas que exigem uma interpretação” 

(THOMPSON, 1995, p.357). Definição que serve ao nosso propósito de analisar as 

imagens de anúncios publicitários impressos, pois estes possuem um referencial 

ideológico bastante destacado. Os anúncios refletem contextos sociais vigentes, 

estimulando o consumo e explicitando tendências. A hermenêutica de profundidade 

“coloca em evidência o fato de que o objeto de análise é uma construção simbólica 

significativa, que exige interpretação” (THOMPSON, 1995, p.355). Ou seja, ela 

pressupõe um objeto de estudo como a imagem publicitária, carregada de 

simbologias e significações. As formas simbólicas que me propus a analisar são as 

fotografias e ilustrações dos anúncios impressos. Por se adequarem à descrição 

explicitada por Thompson, discorrerei do método, considerando que está claro que 



 
51 

quando abordo as imagens publicitárias, essas valem como formas simbólicas; e 

quando falo das formas simbólicas, estas estarão direcionadas a se pensar nas 

imagens publicitárias. 

A hermenêutica de profundidade não deve ser vista como um método único, 

mas como um “roteiro” de análise que engloba diferentes métodos para se analisar 

as formas simbólicas.  

 
Para poder levar em consideração a contextualização social das formas 
simbólicas e suas características estruturais internas, devemos empregar 
outros métodos de análise. Tentarei mostrar que a hermenêutica de 
profundidade apresenta um referencial dentro do qual esse vários métodos 
de análise podem ser sistematicamente inter-relacionados, suas 
potencialidades podem ser consideradas e seus limites definidos. 
(THOMPSON, 1995, p.356) 
 

Segundo o autor, o enfoque da hermenêutica de profundidade permite 

investigar como as imagens são interpretadas e percebidas partindo da sua 

produção até a sua recepção, considerando o momento social, cultural e histórico 

onde são produzidas e recebidas. A hermenêutica da profundidade pode ser dividida 

em três etapas: análise sócio-histórica, análise formal ou discursiva, 

interpretação/re-interpretação. Não procurarei descrevê-las minuciosamente, pois 

cada uma dessas etapas permite diferentes métodos que podem ser analisados.  

 
Dentro de cada fase do enfoque da HP [hermenêutica de profundidade], 
uma variedade de métodos de pesquisa podem estar à disposição, e alguns 
métodos podem ser mais adequado que outros, dependendo do objeto 
específico de análise e das circunstâncias específicas da investigação. 
(THOMPSON, 1995, p.366) 
 

Como o próprio autor destaca a hermenêutica de profundidade não é uma 

abordagem rígida, apenas apresenta linhas importantes a serem analisadas para 

uma compreensão maior do objeto de estudo e suas significações. Os métodos 

podem variar de acordo com os objetivos do pesquisador. Portanto, tomei a 

hermenêutica de profundidade como roteiro a ser seguido para uma análise mais 

completa das formas simbólicas, selecionando diferentes métodos para cada etapa. 

Como Joly (2012) defende, o principal orientador de uma pesquisa na comunicação 

devem ser os seus objetivos e as ferramentas para se chegar a um resultado 

consistente: 
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Observamos então que, antes de penetrar no âmago da análise, a definição 
de seus objetivos deverá, ao mesmo tempo, justificá-la e determinar sua 
metodologia, tenha esta já sido comprovada ou exija a invenção de suas 
próprias ferramentas. (JOLY, 2012, p.54) 
 

 Apresentarei adiante cada uma das etapas da hermenêutica de 

profundidade, inseridas na metodologia adotada para investigar as imagens 

publicitárias.  

As imagens são produzidas, transmitidas e recebidas em condições sociais e 

históricas específicas (THOMPSON, 1995, p.366) que determinam estilos e formas 

de comunicação particulares a cada imagem. Compreender essas condições que 

permeiam a imagem nos permite enxergar além da sua superfície da ilustração e da 

fotografia, considerando os códigos vigentes de cada época. Essa etapa não 

implica, necessariamente, numa pesquisa histórica, cultural e social do contexto 

estudado – embora seja uma possível abordagem –. A produção das formas 

simbólicas pressupõe códigos e conhecimentos relacionados à época em que os 

são criadas: 

 
Podemos também adotar um enfoque mais interpretativo e procurar elucidar 
a percepção das pessoas envolvidas na produção e transmissão de 
mensagens, isto é, as maneiras como eles entendem o que estão fazendo, 
o que estão produzindo e o que estão tentando conseguir. [...] Junto com 
outros aspectos do contexto sócio-histórico, essas condições e códigos 
tanto facilitam, como limitam, os processos de produção e transmissão, 
possibilitando assim que as mensagens sejam produzidas e transmitidas 
como uma construção simbólica significativa. (THOMPSON, 1995, p.393) 
 

Com isso as práticas de produção estão condicionadas ao contexto sócio-

histórico, portanto ao analisar os objetivos e percepções dos produtores das 

campanhas publicitárias através das entrevistas, podemos depreender que os 

códigos vigentes da época estão atrelados às suas respostas, valendo, pois, como 

etapa da análise sócio-histórica.  

O mesmo vale para a análise da interpretação, os dados obtidos estão de 

acordo com o momento social, histórico e cultural de cada receptor. Na etapa de 

análise da interpretação, vale destacar outro ponto importante: como destaca 

Thompson (1995)5, temos que levar em conta que existe um campo-objeto atuante 

ao se perceber uma imagem. O contexto e o meio onde as imagens são recebidas 

não são isentos e fazem parte do processo de percepção dos receptores.  
                                                        
5 Conceitos previamente apontados no Capítulo 2. 
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O mundo sócio-histórico não é apenas um campo-objeto que está ali para 
ser observado; ele é também um “campo-sujeito” que é construído, em 
parte, por sujeitos que, no curso rotineiro de duas vidas quotidianas, estão 
constantemente preocupados em compreender a si mesmo e aos outros, e 
em interpretar as ações, falas e acontecimentos que se dão ao seu redor. 
(THOMPSON, 1995, p.358) 

 

Ou seja, as respostas dos entrevistados não partem de uma interpretação 

isenta, mas sim de uma mensagem já pré-interpretada em determinado campo-

objeto pelo sujeito analisado.  

 
Assim, quando os analistas sociais procuram interpretar uma forma 
simbólica, por exemplo, eles estão procurando interpretar um objeto que 
pode ser, ele mesmo, uma interpretação, e que já pode ter sido interpretado 
pelos sujeitos que constroem o campo-objeto, da qual a forma simbólica é 
parte. Os analistas estão oferecendo uma interpretação de uma 
interpretação, estão re-interpretando um campo pré-interpretado. 
(THOMPSON, 1995, p.359) 
 

Se o autor apresenta tantas variáveis ao se estudar as formas simbólicas, 

como então considerar os dados obtidos seguros? Como ele próprio afirma, 

diferentemente das ciências exatas, as análises no campo da comunicação 

dependem de uma construção criativa do significado, isto é, de uma explicação 

interpretativa por parte do pesquisador em sua análise (THOMPSON, 1995, p.375). 

Por isso ele defende a hermenêutica da profundidade, método que considera as 

diferentes etapas da “vida” de uma imagem. Partindo da análise de sua produção, 

da sua mensagem interna, até a sua recepção. Dessa forma é possível diminuir os 

possíveis ruídos interpretativos, buscando dados relevantes em todo o processo de 

circulação das formas simbólicas para, assim, obtermos resultados confiáveis 

mesmo no maleável campo das ciências humanas.  

A outra etapa da hermenêutica de profundidade, que completa nossa análise, 

a análise formal ou discursiva, “estabelece as bases para um tipo de análise que 

está interessada primariamente com a organização interna das formas simbólicas” 

(THOMPSON, 1995, p.369), em nosso caso das imagens. Nessa fase procura-se 

compreender os elementos que constituem a imagem, seus códigos, interações com 

as demais e como esses se relacionam para produzir significações.  

 
Formas simbólicas são produtos contextualizados e algo mais, pois elas são 
produtos que, em virtude de suas características estruturais, tem 
capacidade, e tempo por objetivo, dizer alguma coisa sobre algo. É esse 
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aspecto adicional e irredutível das formas simbólicas que exige um tipo 
diferente de análise [...] Ela [análise simbólica ou discursiva] se centra nas 
próprias formas simbólicas, e procura analisar suas características 
estruturais internas, seus elementos constitutivos e interrelações, 
interligando-os aos sistemas e códigos dos quais eles fazem parte. 
(THOMPSON, 1995, p.369–370) 
 

Dessa forma, ao estudarmos as ilustrações e as fotografias, teremos dados 

da produção, das suas composições internas e da recepção, constituindo, assim, as 

bases do nosso estudo. Introduzidos ao método de Thompson para investigar as 

formas simbólicas, passarei a discutir este, inserido no processo investigativo 

empreendido para estudar a percepção das ilustrações e fotografias nos anúncios 

publicitários impressos.  

 

4.1.1 A análise sócio-histórica através da produção e análise discursiva 
 

Apresentadas as bases da hermenêutica de profundidade que irão guiar as 

demais etapas dessa pesquisa, passamos à investigação da criação dos anúncios 

como forma de adentrar no contexto sócio-histórico da produção das peças gráficas 

e das mensagens imagéticas nelas contidas. Os dados obtidos nas entrevistas sobre 

as práticas de produção no mercado publicitário, apresentados no Capítulo 3, já 

evidenciaram alguns pontos por trás da lógica da criação dos anúncios. No Capítulo 

3, estudou-se como as práticas de produção do mercado publicitário vinham 

empregando a ilustração e a fotografia de modo geral. Aqui definiremos o corpus de 

análise que nos permitam aprofundar o tema de forma mais específica, detalhada e 

comparativa.  

Para tanto, foram escolhidas 2 campanhas, numa as peças gráficas são 

compostas por uma fotografia que totaliza quase toda a área do anúncio; e, na outra, 

a técnica de representação de imagem utilizada na peça é a ilustração. Dessa 

forma, segmentaremos nosso estudo, enfocando na produção de dois anúncios em 

particular, analisando as práticas que regem a escolha da fotografia e da ilustração, 

observando conjuntamente o contexto na qual essas são construídas.  

No decorrer de nosso estudo das peças, apresentarei algumas percepções 

gerais obtidas apenas através da observação das peças, juntamente com as 

respostas obtidas posteriormente com os produtores para compor a análise 

discursiva. Essa prática para Joly pode representar: 
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Uma etapa aparentemente simples e evidente, a descrição é capital, pois 
constitui a transcodificação das percepções visuais para a linguagem verbal. 
[...] Essa passagem do “percebido” ao “nomeado”, essa transposição da 
fronteira que separa o visual do verbal é determinante nos dois sentidos. 
(JOLY, 2012, p. 72) 
 

Não abordaremos a percepção de mensagens e significações por ora. 

Deixaremos essa parte da análise das imagens para as entrevistas com os 

produtores e receptores mais adiante. Vamos nos ater às impressões visuais e 

estéticas. 

 

Figura 1 – Anúncio impresso 10ª Semana ARP de Comunicação 
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A Figura 1, primeira peça de análise, se refere a 10ª Semana ARP 

(Associação Riograndense de Propaganda) de Comunicação. O evento tem como 

objetivo promover diversos debates na área de comunicação, discussões do 

mercado e palestras na área da criatividade.  

A peça criada para promover o evento possui um visual mais escuro. É 

possível perceber tons mais sóbrios e não tão vivos, acentuando o visual místico da 

peça. Os tons, entretanto, não deixam a peça sombria, até pela forma como a 

ilustração é feita. Podemos identificar diversos elementos que remetem à sorte, 

como a figa, o trevo de quatro folhas, o pé de coelho e a ferradura, além das cartas 

de tarô na mão da cigana ou cartomante que está ali representada.  

Há uma riqueza muito grande de detalhes que cercam o visual dessa 

personagem como o seu vestuário, sua maquiagem, seu cabelo e os utensílios. 

Outro ponto a ser destacado são os desenhos que estão nas cartas de tarô, pois 

não são desenhos usuais de tarô, mas figuras que remetem a profissionais e 

trabalhadores do mercado publicitário e mercado em geral. A imagem da cartomante 

não possui fundo, não é ambientada, dando destaque exclusivo à ilustração. 

Percebemos que não há uma preocupação muito grande em termos de proporções 

físicas (seguiremos nesse assunto mais adiante).  

As frases centrais “Qual o próximo passa?” e “Não dá para adivinhar. Tem 

que pensar”, que refletem o conceito da campanha, estão destacadas, enquanto as 

informações referentes ao evento estão mais discretas situadas mais abaixo do 

anúncio. 
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Figura 2 – Anúncio impresso 2º Criarp 

 
 

A campanha fotográfica é um anúncio criado para o 2º Criarp. O Criarp é um 

festival – ou concurso – onde os publicitários e fornecedores inscrevem as peças 
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criadas no decorrer de um ano, para concorrer com as demais inscritas. Nessa peça 

observamos um boneco de crash test, boneco usado em testes de segurança de 

carros. O boneco, contudo, não é um objeto inanimado nesse caso, mas um humano 

vestido para emular os bonecos. Outra questão que causa estranhamento na foto é 

o fato dele estar vestido e utilizando óculos, onde normalmente não estaria usando 

nada, se fosse o objeto usual.  Além disso, podemos perceber que é uma pessoa, 

pois a fotografia nesse caso deixa bem evidente a textura do tecido colocado sobre 

o rosto do modelo utilizado. 

A peça possui uma área com poucas informações que permite um respiro 

maior à peça e o uso de uma tipografia grande, como foi feito. De modo geral a foto 

possui áreas bem claras, com exceção do personagem em si, deixando o 

personagem escolhido em destaque, assim como a cigana da Figura 1. 

Vale apontar que os produtores procuraram ambientar esse boneco em uma 

área que remete a um escritório: estantes com livros, dois computadores sobre uma 

mesa ou balcão e um quadro ao fundo. Isso, entretanto, não tira atenção do fato 

central da peça – o boneco – por estar desfocado e possuir tons claros muito 

próximos que contrastam com ele. Percebemos, portanto, que toda a cena é 

construída para que a atenção do espectador fique centrada no boneco, porém 

houve uma preocupação, diferentemente do caso da peça ilustrada, em se 

ambientar esse personagem e apresentar mais da realidade que existe naquela foto.  

Destacadas algumas impressões básicas de cada anúncio, passaremos para 

a análise sócio-histórica e discursiva de fato. Assim, como Thompson (1995) propõe, 

buscamos os dados relativos ao contexto de criação das campanhas e seus 

objetivos de produção de significados com o uso das imagens junto aos produtores. 

Para essa etapa, utilizamos a mesma abordagem e método de enquete 

apresentados no Capítulo 3. Não retomaremos aqui todas as características desse 

método previamente indicadas. Vale destacar, entretanto, que a pesquisa foi 

realizada através de enquetes semi-estruturadas, mediadas pessoalmente por um 

entrevistador junto ao entrevistado. Dessa forma, adotamos o método qualitativo, 

que permite uma aproximação maior do entrevistado e a captação de dados 

relativos ao contexto de produção por ele evidenciado. 

Escolhidas as peças que seriam analisadas, era imprescindível confirmar se 

os públicos-alvo de ambas eram os mesmos, diminuindo, assim, a possibilidade de 

divergências perceptivas. Afinal, conforme vimos, a comunicação de toda campanha 
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visa a aproximar-se de seu público-alvo, adotando diferentes técnicas visuais e 

comunicativas que permitam atrair e impactar determinado segmento da população.  

Procuraram-se, então, os produtores das peças para que pudéssemos 

confirmar se o público-alvo realmente era o mesmo, possibilitando, assim, a análise 

comparativa entre as duas campanhas. Coincidentemente, ambas as campanhas 

foram criadas pelo diretor de criação Gregório Leal da agência Morya situada em 

Porto Alegre. Ele atestou, informalmente num primeiro momento, que – antes de ser 

feita a enquete formal – de fato se tratava de um mesmo público como veremos a 

seguir. Então, foi agenda a entrevista, que ocorreu no dia 28 de maio de 2014, na 

agência Morya de publicidade.  

A enquete operacionalizada tinha como objetivo analisar o sistema de criação 

de cada uma das campanhas e de suas peças e, principalmente, como se deu o 

processo de escolha entre a ilustração e a fotografia e o que se esperava em termos 

de produção de significados com o emprego destas. Conforme aponta Thompson 

(1995), a pesquisa com os criadores visa entender o que eles queriam transmitir: 

 
Podemos também adotar um enfoque mais interpretativo e procurar elucidar 
a percepção das pessoas envolvidas na produção e transmissão de 
mensagens, isto é, as maneiras como eles entendem o que estão fazendo, 
o que estão produzindo e o que estão tentando conseguir. [Essa 
interpretação] pode ajudar a ilustrar as regras e pressupostos implícitos no 
processo de produção, incluindo pressupostos sobre audiência e suas 
necessidades, interesses e capacidades. (THOMPSON, 1995, p.393) 
 

O Quadro 2 abaixo possui as perguntas conforme aplicadas ao entrevistado e 

a seguir discorreremos acerca dos dados obtidos: 

 

Quadro 2 – Roteiro para enquete com criador da campanha do 2º Criarp 
(fotografia) e da Semana da Propaganda 2013 (ilustração) 

 

1) Qual era o briefing da campanha? 
2) Quais eram os objetivos da campanha? 
3) Qual era o público-alvo? 
4) Qual o conceito criativo? 
5) Quais foram as mídias utilizadas? 
6) Qual o objetivo do uso da ilustração/fotografia nessa campanha? 
7) Por que vocês (agência) escolheram utilizar a ilustração/fotografia em detrimento da 

fotografia/ilustração? 
8) O que se esperava transmitir de significações através da ilustração/fotografia? 
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Os dados a seguir foram todos retirados da entrevista com Gregório Leal, 

criador das campanhas6. Ele destacou que o briefing passado à agência para a 

campanha da Semana da Comunicação possuía um conceito já bem direcionado. A 

intenção era promover o evento, já destacando o seu tema central: pensar o próximo 

passo da publicidade do Rio Grande do Sul e como o mercado pensava daqui para 

frente a comunicação. Os objetivos da campanha, como o próprio briefing propunha 

era, era chamar todo o mercado publicitário para acompanhar as palestras e 

discussões da Semana da Comunicação e, assim, debater e pensar juntos o futuro 

da propaganda.  

O principal público-alvo eram os profissionais que fizessem parte de alguma 

forma da propaganda. Mas, como aponta Leal, as palestras eram todas abertas ao 

público e gratuitas. Portanto todas as pessoas interessadas, que tivessem alguma 

relação com a comunicação ou não, tinham acesso ao evento. Ainda assim, o diretor 

de criação defende que o foco realmente eram os publicitários mais atuantes. 

Já para a campanha do 2º Criarp, o briefing que chegou à agência Morya era 

mais aberto. Não havia um conceito já pré-estabelecido como o anterior. Só havia 

um objetivo de comunicação claro: “chamar atenção para o festival e fazer com que 

as agências e fornecedores inscrevessem as peças mais criativas para poder se ter 

um registro interessante do que foi o ano criativo do mercado gaúcho.” (LEAL, 2014) 

O público-alvo desse festival era mais restrito, envolvia os profissionais criativos e 

fornecedores envolvidos na criação das peças. 

As duas campanhas foram veiculadas em diversas mídias em diversos 

formatos, incluindo materiais impressos, cartazes, convites, materiais de ponto de 

vendas, painéis e banners. Os dois, aqui selecionados, foram veiculados no jornal 

Zero Hora no mesmo formato e diagramação apresentados acima (Figura 1 e Figura 

2).  

O conceito criativo da campanha de ilustração, conforme apresentado, já veio 

direto no briefing. Os criativos transformaram a ideia central do “próximo passo” e a 

transformaram em uma pergunta: “Qual o próximo passo?”. Esse seria, então, o 

conceito principal. Decidiram, em seguida, já direcionar o consumidor para a 

resposta a essa pergunta e juntaram com a frase que consideravam mais adequada 

para respondê-la: “Não dá para adivinhar. Tem que pensar.” Leal, apontou que a 

                                                        
6 A entrevista na íntegra pode ser encontrada nos anexos. 
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ideia era transmitir que “não adianta a gente ficar querendo prever o futuro. A gente 

tem que sentar, debater, discutir, pensar junto e criar juntos [o futuro da 

propaganda]”. (LEAL, 2014) Junto com as frases, eles colocaram, então, 

personagens associados geralmente ao misticismo e à adivinhação – cigana, 

cartomante, mágico, indío pagé –. Para o nosso estudo, escolheu-se a peça da 

cigana/cartomante, por possuir um traço bem característico da ilustração, afastando-

se da verossimilhança fotográfica. 

Para a peça da campanha de fotografia, o conceito surgiu dentro da agência. 

Os criativos pensaram, então, que a peça publicitária passa por diversas provações 

e aprovações até finalmente o anúncio final receber o aval dos clientes e começar a 

ser veiculado: 

 
[...] para uma peça publicitária boa acontecer, antes muitas outras peças 
morreram; muitas coisas aconteceram, muita “paulada” a gente 
[profissionais publicitários de criação] tomou. Muitos momentos sem dormir; 
piadas do cliente; broncas do atendimento; produção sem dinheiro; até 
chegar numa ideia legal, numa campanha legal que foi aprovada e vai para 
a rua. (LEAL, 2014) 
 

Os criadores transformaram, por fim, o conceito criativo em um conceito 

visual, personificado pelo boneco de crash test. Esses bonecos são utilizados em 

testes de segurança de automóveis e normalmente simulam pessoas em exercícios 

simulados com acidentes de carro. Os criadores da campanha do Criarp fizeram, 

assim, uma analogia com os profissionais de criação que passam por diversos 

testes até conseguirem colocar as suas ideias e peças na rua para chegarem ao 

público final. Inscrever a peça criativa no festival Criarp seria, então, o último “teste” 

a ser empreendido pelos criativos, fornecedores e suas ideias. 

Passadas as perguntas referentes ao processo criativo das campanhas em si, 

entraremos na investigação de como se deu a escolha entre a ilustração e da 

fotografia nessas campanhas, visando elucidar mais do assunto previamente 

discutido centradas nas peças da Semana da Propaganda e do Criarp. 

Analisaremos, a partir daqui, as campanhas em separado, discutindo primeiramente 

a campanha ilustrada e depois o anúncio fotográfico. 

Perguntado sobre o objetivo e os motivos em se usar a ilustração na 

campanha da Semana da Propaganda, Gregório Leal afirmou que eles (criadores) 

queriam trabalhar com temas místicos, diferentes e exotéricos que remetessem à 



 
62 

ideia de adivinhação, mas que fugissem da realidade. Ele afirmou que a campanha 

poderia ter sido realizada com foto, contudo apontou que: 

 
“[...] a fotografia se aproxima muito mais da realidade, então se a gente 
trouxesse uma peça fotográfica, talvez pudesse ficar algo muito “pé no 
chão” essas peças. Isso poderia gerar um problema. [...] São coisas que 
acontecem quando se trabalha com imagem. Então, a escolha da ilustração 
foi para “descolar” da realidade dos personagens. (LEAL, 2014) 
 

O que ele defendia é que a ilustração afastava os personagens das figuras 

culturais e folclóricas ali apresentadas, evitando possíveis constrangimentos ou 

ofensas às pessoas que acreditam ou que fazem parte daquelas comunidades, 

como as ciganas e cartomantes. Além disso, Leal acredita que a fotografia poderia 

ficar mais pobre visualmente, devido à quantidade de elementos que compõem a 

imagem do anúncio. Podemos perceber que houve uma preocupação em deixar o 

anúncio com diversas informações, mostrando a cigana bastante ornada, colocando 

diversos elementos em seu vestuário e nas demais áreas do anúncio. Vários 

detalhes, como as pulseiras, a verruga no rosto, os anéis foram escolhidos para 

compor a ilustração. O diretor de criação afirmou que possivelmente a produção de 

uma fotografia com essa riqueza de detalhes seria extremamente complicada e 

custosa, retornando à questão de prazo e verba. 

Além disso, a campanha foi pensada sem mostrar os personagens como eles 

são de fato. Ao contrário, eles buscaram retratar esses personagens com um certo 

deboche. O motivo era apontá-los como charlatões, remetendo à ideia de que não 

adianta buscarmos respostas místicas ou adivinhações para as respostas do futuro 

da propaganda, é necessário pensá-la.  

 
O objetivo era mostrar que aquilo [poder da clarividência] é um 
charlatanismo, que a gente não pode depender desse tipo de coisa para 
imaginar o nosso futuro. Então, a gente tem que baixar a cabeça e 
trabalhar. Tem que discutir, debater e conversar para tentar construir esse 
futuro em vez de tentar ficar adivinhando. (LEAL, 2014) 
 

Ou seja, a ilustração serviu para afastar a imagem da personagem da peça às 

da cigana na vida real, possibilitando o deboche sem que fosse ofensivo.  
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Essa ilustração é quase uma caricatura. Na técnica de caricatura, o 
ilustrador não faz um desenho fiel do teu rosto, mas ele reforça várias 
coisas da tua fisionomia que mostram que é você. Então é um desenho que 
não é real, que não é fiel á realidade, mas ele consegue reforçar traços da 
tua fisionomia que deixa clara quem está ali representado. E a ilustração te 
permite fazer isso, você consegue descolar do real. (LEAL, 2014) 
 

Podemos perceber, portanto, que a ilustração foi utilizada para afastar a 

realidade da peça da realidade da comunidade cigana. O afastamento se torna mais 

evidente com o uso de um traço mais caricato e debochado, onde foram cuidados os 

elementos em que se queria destacar, até mesmo distorcendo feições, proporções e 

colocando em evidência o que se queria. Parafraseando novamente Gregório Leal, 

ele afirma: 

 
Eu não consigo reforçar tanto o estereótipo de uma cigana charlatã [sem 
risco de gerar algum tipo de constrangimento]. Você olha para o rosto da 
cigana no anúncio e vê que não é algo confiável, não te passa credibilidade. 
Se você tenta fazer algo assim com foto, talvez nem consiga esse resultado, 
com um estereótipo tão reforçado de forma tão específica com tantos 
detalhes. (LEAL, 2014) 

 

Para a campanha fotográfica do Criarp a situação era outra. Segundo Leal 

(2014), eles partiram do conceito do boneco de crash test, um objeto inanimado, e 

queriam associá-lo a uma pessoa de verdade. Queriam dar vida a ele, torná-lo real. 

Para isso, os produtores vestiram um modelo com uma roupa que remetesse ao 

boneco de crash test e com uma produção de moda que se aproximasse das roupas 

mais usuais dos publicitários do Rio Grande do Sul – camisa xadrez e óculos –, 

segundo Leal (2014). “A ideia era que as pessoas [publicitários de criação e 

fornecedores] pudessem identificar que são elas esse boneco de crash test.” (LEAL, 

2014) 

Ele afirma que possivelmente a ilustração deixaria mais frio e impessoal o 

anúncio. E vê na fotografia uma projeção da realidade. Pensou, assim, que as 

pessoas se enxergariam personificadas naquele boneco vestido com os trajes 

usuais do publicitário gaúcho. Embora em diversas situações da entrevista, Leal 

destacasse que a fotografia é mais real, nessa afirmativa vemos que ele se 

aproxima ao que Kossoy (1995) defende: a realidade da fotografia é particular, mas 

ela tende a se aproximar mais da nossa realidade cotidiana, e a produção de moda, 

por exemplo, como o nosso caso, reforça essa aproximação, nos parecendo mais 
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real que a ilustração. Eles esperavam com a fotografia, portanto, que os criativos 

olhassem para aquele anúncio e se reconhecessem na posição daquele boneco. 

Retomando rapidamente o que foi apresentado por Leal a respeito dos 

nossos objetos de análise, ele vê na ilustração a possibilidade de se descolar da 

realidade. Além disso, viu o universo místico e fantasioso retratado muito mais 

adequado à ilustração que à fotografia, pois vê a fotografia próxima ao real. Por 

outro lado, essa realidade, segundo ele, deixa o anúncio mais pessoal para os 

receptores. Vê na ilustração a possibilidade de ser mais detalhista e dar foco a 

determinados elementos que seriam custosos ou muito trabalhosos para se chegar 

num resultado similar, como os utensílios da cigana. Mas conforme defende 

Thompson (1995), a análise das percepções produzidas pelas imagens não podem 

se centrar apenas nas práticas de produção, é necessário investigar também a 

percepção dos próprios receptores: 

 
Mas esses meios técnicos de transmissão não determinam os modos 
típicos de apropriação, pois esses modos dependem também das 
condições, convenções e competências que caracterizam os contextos de 
recepção e os receptores. (THOMPSON, 1999, p.404–405) 

 

4.1.2 A interpretação – recepção – 

 

Analisados os critérios que motivaram o emprego da ilustração e da fotografia 

nos respectivos anúncios, passamos agora a investigar como os consumidores 

recebem essas diferentes técnicas imagéticas. Centrando a análise em descobrir se 

de fato há uma diferenciação de percepção ou não e, caso positivo, quais as 

diferenças perceptivas que cada uma suscita. Procurando, também, analisar se as 

mensagens e significações planejadas na parte de criação desses anúncios foram 

atingidas. Ao procurar compreender como as imagens são interpretadas, queremos 

saber o sentido que essas tomam aos receptores: 

 
Ao procurar analisar o significado das mensagens, da maneira como são 
recebidas e interpretadas, estamos tentando, entre outras coisas, 
reconstruir o sentido que esses receptores dão às mensagens que 
recebem, tornar explícitas as convenções implicitamente usadas na 
decodificação das mensagens, e examinar as atitudes que eles tomam, 
explícita ou implicitamente, diante dessas mensagens. (THOMPSON, 1995, 
p.406–407) 
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Conforme afirma Thompson, os criadores projetam “um significado possível 

que pode divergir do significado construído pelos sujeitos que constituem o mundo 

sócio-histórico.” (THOMPSON, 1995, p.376) Portando, investigar se a mensagem foi 

interpretada seguiu o que foi planejado na criação dos anúncios é essencial para 

compreender as práticas de recepção e como as imagens são percebidas. 

 
Finalmente, uma das funções da análise da imagem pode ser a busca ou a 
verificação das causas do bom ou do mau funcionamento de uma 
mensagem visual. Essa utilização da análise é encontrada principalmente 
no campo da publicidade ou do marketing. Recorre muitas vezes não 
apenas a profissionais, mas também a teóricos [...] (JOLY, 2012, p.48) 
 

A pesquisa com os consumidores, portanto, seguiu os moldes das anteriores: 

enquetes individuais, semi-estruturadas visando a aprofundar os temas propostos. 

Ao cruzarmos os públicos-alvo das duas campanhas, podemos segmentar 

preliminarmente a amostra a ser analisada como publicitários, criativos e 

fornecedores. Optou-se por entrevistar as pessoas que participam do processo de 

criação dos anúncios, em especial envolvidas nas decisões referentes às imagens a 

serem utilizadas nas peças impressas, sendo assim, pertinentes ao tema do 

presente estudo. Para tanto, o grupo de entrevistados era composto por 4 pessoas: 

um diretor de arte, um diretor de criação, um fotógrafo e um ilustrador, sendo que 

todos esses não tinham parte na criação e no desenvolvimento das campanhas 

escolhidas. Formaram, portanto, um público detentor das práticas da comunicação, 

mas que, nesse caso, enquadravam-se como possíveis consumidores da Semana 

ARP de Comunicação e ao Criarp. Os entrevistados, nesse caso, pediram 

novamente para serem mantidos em anonimato, procurando não comprometer suas 

funções, cargos e empresas. Assim os trataremos conforme os respectivos cargos: 

Diretor de Arte, Diretor de Criação, Fotógrafo e Ilustrador. 

O fato de já estarem inseridos no mercado publicitário trouxe uma perspectiva 

interessante às entrevistas. Sendo todos conhecedores das práticas relativas à 

propaganda e à imagem, as respostas aprofundavam bastante os temas e revelaram 

um conhecimento maior do tema a ser debatido. Essa escolha de profissionais 

criativos do mercado não invalida a pesquisa (referente à publicidade), pois os 

objetos de pesquisa escolhidos tinham público-alvo os profissionais de criação e 

fornecedores, sendo assim os consumidores a serem analisados. 
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Seguem, a seguir, no Quadro 3, as perguntas empreendidas para analisar as 

questões destacadas: 

 

Quadro 3 – Roteiro para enquete com receptores 

 
O processo metodológico dessa etapa consistia, inicialmente, na 

apresentação das duas campanhas como foram veiculadas, impressas em folhas de 

tamanho A3 (420 x 297 mm) cada. Os entrevistados tinham um tempo para analisá-

las e observá-las cuidadosamente, com o intuito de captar os diferentes pontos e 

detalhes dos anúncios. Em seguida, iniciavam-se as perguntas. As três primeiras 

perguntas eram referentes aos anúncios juntos, seguidas de perguntas referentes 

apenas à peça fotográfica e depois à peça ilustrada.  

Para tornar a análise mais objetiva e lógica, procuraremos seguir a 

apresentação dos dados na ordem em que as perguntas foram apresentadas aos 

entrevistados, contudo não rigidamente. Começaremos, pois, transcorrendo sobre a 

análise da campanha de fotografia, passando, em seguida para a discussão da peça 

ilustrada e, ao final, faremos considerações conjuntas. 

Vale destacar, inicialmente, que todos os entrevistados, ao analisarem as 

campanhas juntas, acharam suas mensagens adequadas e pertinentes para os 

respectivos públicos. Além disso, eles lembravam ambas as campanhas, com 

exceção do Diretor de Arte que afirmou lembrar apenas do anúncio ilustrado. 

1. Perguntas referentes aos 2 anúncios: 
 1.1. Você se lembra dessas campanhas? 
 1.2. Você acha as campanhas adequadas a ti (público-alvo)? 
 1.3. Existe alguma que prefiras? Por quê? (pergunta realizada apenas para vias 
de registro, dados não foram considerados na análise) 
 
2. Perguntas referentes à campanha do Criarp (fotografia): 
 2.1. O que você acha que o anunciante quis transmitir nesse anúncio? 
 2.2. Você considera a fotografia adequada para o conceito proposto? 
 2.3. Por que você acha que ele optou pelo uso da fotografia em detrimento da ilustração? 
 2.4. O que você acha que o anunciante quis transmitir com o uso da fotografia? 
 2.5. Você acha que a ilustração caberia nessa campanha de alguma maneira? Por quê? 
 
3. Perguntas referentes à campanha da Semana ARP de Comunicação (ilustração): 
 3.1. O que você acha que o anunciante quis transmitir nesse anúncio? 
 3.2. Você considera a ilustração adequada para o conceito proposto? 
 3.3. Por que você acha que ele optou pelo uso da ilustração em detrimento da fotografia? 
 3.4. O que você acha que o anunciante quis transmitir com o uso da ilustração? 
 3.5. Você acha que o traço escolhido é adequado? Por quê? 

3.6. Você acha que a ilustração caberia nessa campanha de alguma maneira? Por quê? 
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Sobre o anúncio de fotografia, do Criarp, todos os entrevistados 

compreenderam claramente o que se esperava, ou seja, apontaram que viam a 

intenção de colocar o boneco de crash test para representar as provações que a 

ideia do publicitário passa até ser aprovada. O Diretor de Arte, inclusive, exaltou o 

fato do anunciante e criadores entenderem as dificuldades que um publicitário está 

sujeito quando se trata de aprovar as suas ideias: 

 
Acho que há uma certa maturidade da ARP [anunciante] de entender o 
quanto é difícil colocar um trabalho bom na rua. Desde o briefing, passando 
pelas equipes, questões de verba, questões internas, aprovações, etc. [...] 
Então eu acho que tem uma mensagem boa disso, ou seja, de mais um 
teste de resistência que [os criadores da campanha e a campanha] tem que 
passar. (DIRETOR DE ARTE, 2014) 
 

Já o Fotógrafo (2014) não se centrou apenas no conceito criativo e na ideia 

que a peça procurava transmitir, destacando, também, o seu objetivo mercadológico: 

estimular os profissionais de criação e fornecedores a inscreverem suas peças no 

festival. Ainda que os demais não tenham apontado, é notável que o sentido e a 

mensagem propostos pelo anunciante foram compreendidos por todos os 

respondentes. As respostas provaram que o objetivo de comunicação foi atingido. 

Mas as propostas sugeridas pelos anunciantes ao escolherem a fotografia também 

foram? A unanimidade dos entrevistados considerou o emprego da foto adequada 

ao conceito proposto o que nos leva à nossas perguntas centrais da pesquisa. Mas 

por que eles a consideraram adequada? E o que eles achavam que o anunciante 

queria transmitir com o uso da fotografia? 

O primeiro motivo possível apresentado para a escolha se refere à clareza da 

imagem do objeto que a fotografia oferece. O Ilustrador manifestou que, com a 

fotografia, fica mais fácil de identificar o objeto e mais compreensível de que se trata 

de um boneco de crash test por considerá-lo algo não muito usual no nosso dia a 

dia. “É uma coisa muito específica um boneco de crash test. Acho que numa 

ilustração não ficaria tão evidente [o que está sendo representado] é esse boneco” 

(ILUSTRADOR, 2014). O Fotógrafo também partilhou dessa opinião, afirmando que 

talvez não ficasse tão claro se fosse realizada com uma ilustração por não achar que 

ela pudesse chegar tão próximo de uma figura real do boneco. “É um objeto muito 

peculiar, ele é bem complicado de se ter uma leitura rápida do que ele é”, afirma o 

Ilustrador. 
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Ou seja, destacaram o potencial técnico que a fotografia possui de produzir imagens 

fidedignas em termos de textura, iluminação, contornos, cores, etc. 

O Diretor de Arte (2012), por outro lado, afirmou que a representação 

fotográfica carrega um teor de seriedade e realidade que reforça a mensagem de um 

festival de credibilidade onde suas ideias são colocadas à prova de avaliadores. 

Portanto, acredita ter sido escolhida a fotografia para dar mais seriedade e 

maturidade à peça.  

O Diretor de Arte destacou, também, que a foto permite uma compreensão 

mais rápida e elimina possíveis variedades de interpretação, ou seja, ele defende 

que a foto é exatamente aquilo que é representado. Essa afirmativa é consonante ao 

senso comum de que a fotografia mostra o mundo como ele é, suscitando apenas 

uma interpretação perceptiva possível. Kossoy (1999), por outro lado, afirma que: 

 
A realidade da fotografia reside nas múltiplas interpretações, nas diferentes 
“leituras” que cada receptor dela faz num dado momento; tratamos, pois, de 
uma expressão peculiar que suscita inúmeras interpretações. (KOSSOY, 
1999, p.38) 

 

O autor aponta que as interpretações das fotografias seguem os moldes da 

interpretação de qualquer imagem – até mesmo das ilustrações –, sendo assim, 

dependentes dos contextos em que são recebidas e dos códigos que os receptores 

detêm: 

 
As imagens fotográficas, por sua natureza polissêmica, permitem sempre 
uma leitura plural, dependendo de quem as apreciam. Estes, já trazem 
embutidos no espírito, suas próprias imagens mentais preconcebidas 
acerca de determinados assuntos (ou referentes). Estas imagens mentais 
funcionam como filtros: ideológicos, culturais, morais, éticos etc. Tais filtros, 
todos nós temos, sendo que para cada receptor, individualmente, os 
mencionados componentes interagem com maior ou menor intensidade. 
(KOSSOY, 1999, p.44) 
 

Outra resposta recorrente em relação à percepção das fotografias durante as 

entrevistas está associada à ideia da fotografia como real. Para o Fotógrafo (2014) 

com a fotografia os produtores buscaram transmitir realidade. Já o Diretor de 

Criação (2014) também apontou o caráter real da fotografia e viu na ilustração algo 

mais irreal e fantasioso. A concepção de que a fotografia é real e apresenta uma 

única interpretação possivelmente esteja relacionada ao considerarmos que a 

realidade possui uma verdade universal e a fotografia, sendo vista o retrato do real, 
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acaba criando a ideia de que ela possui apenas uma interpretação possível. Ao 

mesmo tempo, o Diretor de Criação trouxe uma perspectiva interessante a essa 

noção ao afirmar que, nesse caso, a fotografia aproxima o anúncio do público-alvo. 

 
Talvez a foto te aproxime mais; você se identifique mais com a fotografia. 
Até pela produção que foi usada na foto. O boneco está com a camisa 
[xadrez típica do publicitário], ele é o espelho do criativo, facilitando essa 
identificação. (DIRETOR DE CRIAÇÃO, 2014) 

 

Assim, ele se afastou um pouco do discurso da foto como real e introduziu a 

ideia de aproximação e identificação ao público. Destacou um ponto importante ao 

notar a produção de moda utilizada no boneco. A fotografia não é real, como 

apresentamos com Kossoy (1999) anteriormente, a foto possui uma realidade 

particular e construída, mas a técnica fotográfica de imagem auxilia na aproximação 

do universo ali criado à realidade do consumidor. Assim, o boneco do anúncio acaba 

sendo associado à vida real, devido à produção de moda escolhida e à similaridade 

visual do nosso mundo. Kossoy apresenta uma possível explicação para esse tipo 

de associação: 

 
Equívocos ocorrem pela desinformação conceitual quanto aos fundamentos 
que regem a expressão fotográfica, o que os leva a estacionarem apenas 
no plano iconográfico [da fotografia], sem perceberem a ambiguidade das 
informações contidas nas representações fotográficas. (KOSSOY, 1999, 
p.20) 
 

Ao apontar a ambiguidade da fotografia o autor não quer dizer que não se 

possa produzir uma mensagem consistente através da fotografia, mas a mensagem 

ali construída não está necessariamente presa ao real. De modo geral, as pessoas 

possuem a ideia equivocada de que a fotografia produz significados únicos, rasos e 

diretos. Através dela, nós realmente podemos produzir interpretações mais rasas e 

menos subjetivas. Contudo não podemos pressupor que a única interpretação 

possível é a de realidade. Ainda assim, o Diretor de Criação destacou que para ele 

“a vida real te leva para caminhos pré-estabelecidos, ou seja, para da fotografia” 

(DIRETOR DE CRIAÇÃO). Ele evidenciou, assim, um vício inerente ao mercado de 

publicidade – e da própria percepção da fotografia – de reproduzir o conceito das 

imagens fotográficas como o real. 

Afastando-nos um pouco da produção de significados, o Diretor de Criação 

(2014), conhecendo as práticas que envolvem o desenvolvimento dos anúncios, 
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trouxe outro possível motivo para os produtores terem escolhido a fotografia e não a 

ilustração. Saliento, entretanto, que não me estenderei nessa questão, pois esses 

apontamentos estão relacionados às práticas de produção já discutidas. Contudo 

foram dados originários das entrevistas de recepção, portanto estão aqui 

destacados. Ele – Diretor de Criação – acredita que a fotografia pode ter sido 

escolhida para a campanha do Criarp, pois através dela os produtores podem prever 

melhor o resultado final da peça. 

 
No caso da ilustração, talvez você [profissionais de criação e diretores de 
arte] não consiga prever tanto antes o que vai ser o resultado final da peça. 
Você procura referências de técnicas e estilos de ilustração, trabalha com 
roughs e junto do ilustrador, mas ainda assim você não consegue prever 
muito como isso pode ficar na parte do layout [final]. (DIRETOR DE 
CRIAÇÃO, 2014) 
 

Talvez isso esteja relacionado com o fato da técnica fotográfica já ser algo 

mais disseminado, onde não há tantos estilos variados e dissonantes como existe no 

caso da ilustração. Portanto, quando se tem um layout com fotografia, já fica mais 

tangível o que será o resultado final. Enquanto na ilustração, ainda que se sigam as 

referências, a técnica dos ilustradores pode diferir mais do que se vê no rough. A 

ilustração publicitária ainda possui um traço bastante artístico e mais pessoal, 

variando bastante de acordo com o ilustrador. A fotografia, em contrapartida, 

geralmente nos anúncios publicitários possui um compromisso com a 

verossimilhança e, em muitos casos, com a representação mais próxima do real 

como destacado. “Trata-se, assim, de fotografias que ‘naturalizam’ a representação, 

uma vez que se apresentam como imagens figurativas, traços registrados da própria 

realidade, fazendo com que se esqueça seu caráter construído e escolhido.” (JOLY, 

2012, p.93) 

Perguntados se eles achavam possível trocar a fotografia pela ilustração, 

todos consideraram viável a mudança e que a campanha funcionaria se fosse 

ilustrada, com exceção do Ilustrador. Ele acredita que, pelo fato do boneco de crash 

test não ser um objeto comumente visto no dia a dia, talvez a identificação das suas 

formas ficasse complicada se ele fosse retrato ilustrado. Então, enquanto a limitação 

da fotografia publicitária é o seu compromisso com o que seria real normalmente, o 

ilustrador destaca o oposto em sem tratando de ilustração. A sua limitação é não 
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conseguir chegar tão próximo ao que vemos no dia a dia7. Ele destacou que “se 

tratando de um objeto que não é comumente visto pelas pessoas [o boneco], a 

fotografia cabe muito bem nesse anúncio para se ter essa identificação rápida” 

(ILUSTRADOR, 2014) que a fotografia proporciona. Portanto, nesse caso ela cabe 

melhor que a ilustração. 

Os demais respondentes defenderam que a troca seria possível, mas 

apresentaram algumas observações importantes de serem destacadas. O Diretor de 

Arte (2014), por exemplo, achou que a ilustração poderia funcionar, mas deixaria o 

receptor sujeito a interpretações variadas, enquanto com a fotografia ela não deixa 

dúvidas do que se está transmitindo, ela é mais direta. O Fotógrafo (2014) também 

considerou a ilustração como um método possível a ser utilizado, até mesmo 

mantendo a base de layout final do Criarp. Contudo ele acredita que dessa maneira 

não seria tão impactante. Não que a ilustração de modo geral possua menos força 

junto aos receptores, mas ele apontou que nesse caso específico “a fotografia torna 

o produto, ou o objeto, ou a pessoa que está sendo fotografada mais real” 

(FOTÓGRAFO, 2014), tratando-se da realidade necessária à mensagem proposta 

pelo anunciante, segundo ele. 

O Diretor de Criação (2014), em contrapartida, achou que a ilustração poderia 

ser utilizada, contanto que o layout do anúncio fosse repensado, em decorrência de 

uma questão de linguagem estética. Para ele o enquadramento de retrato utilizado 

no anúncio é muito particular da fotografia, isso acaba direcionando o anúncio para 

uma linguagem fotográfica que é importante ser seguida. Por isso, ele defendeu que, 

caso se optasse por uma ilustração, a diagramação e a estética do anúncio 

deveriam ser repensados. Esse dado aponta para formas de percepção que seguem 

estéticas pré-estabelecidas, discutiremos mais isso adiante. 

A respeito da campanha da Semana de Comunicação, cada um dos 

respondentes destacou pontos diferentes do que eles viam como o objetivo dos 

anúncios, mas que iam ao encontro dos objetivos de comunicação pretendidos pelos 

criadores e anunciantes. O Diretor de Arte (2014) considerou o anúncio um pouco 

confuso, evidenciando mais a questão do misticismo aparente que da promoção do 

evento em si. Embora compreenda que o elemento místico está ali como ironia à 

                                                        
7 Reforço que não estamos tratando da ilustração hiperrealista, o objetivo é discutir a ilustração de 
caráter mais artístico, pessoal e tracejada. Possivelmente a ilustração hiperrealista se aproximaria 
bastante da fotografia, discutirei no presente trabalho. 



 
72 

realidade da propaganda, onde as decisões não podem ser adivinhadas, tem que 

ser pensadas como Leal (2014) propunha na peça. O Fotógrafo (2014) não se 

centrou tanto nas significações do anúncio, mas na promoção do evento, onde este 

se daria, suas datas e temas. Já o Diretor de Criação (2014) exaltou o fato de o 

anúncio divulgar a Semana da Comunicação, ao mesmo tempo em que propunha 

um debate de seus participantes acerca da discussão do futuro da propaganda. Por 

último, o Ilustrador (2014) também destacou a ideia criativa e a promoção do evento, 

além de já perceber o personagem da cigana como alguém charlatão que não deve 

se confiar. 

Também nesse anúncio, todos consideraram a técnica escolhida adequada à 

campanha. Surgiram, pois, diversas explicações perceptivas e dos motivos possíveis 

da escolha. O Diretor de Arte acredita que a intenção era causa certa estranheza 

perceptiva ao optar por uma ilustração caricata. O Fotógrafo também partilha dessa 

opinião e aponta que a ilustração feita dessa maneira possui um teor cômico, 

“fugindo da caretice, pois a coisa [o evento e seu tema] é séria, mas não levado tão 

à sério” (FOTÓGRAFO, 2014) Ou seja, ele procurou dizer que, através da ilustração, 

a sua percepção acaba fugindo da ideia de um evento conservador nos moldes 

usuais, sem tirar, entretanto, o peso de seriedade a que seu tema propõe. Então, a 

ilustração acaba deixando a mensagem do anúncio mais leve, sem tirar sua 

relevância.  

É interessante observar que a escolha da técnica e do estilo utilizado não 

reflete apenas na mensagem que quer se transmitir, como também é transportada 

para a percepção do cliente, produto ou serviço, que está sendo anunciado. Isso 

revela a importância de se refletir sobre as significações que a ilustração e a 

fotografia podem produzir. Nesse caso, a ilustração não só trouxe um tom mais leve 

à peça como também ao evento anunciado: 

 
A ilustração está propondo a eu participar do evento de uma forma mais 
leve, mais divertida e um pouco mais moderna. Se fosse foto, talvez eu 
achasse que seria um evento mais sério, mais conservador [...] mais aberto 
para a conversa. (DIRETOR DE CRIAÇÃO, 2014) 
 

Afirmativa similar à do Diretor de Arte que já havia apontado uma percepção 

da fotografia como algo mais sério. Isso não implica, entretanto, que a ilustração 

sempre deixe a mensagem mais leve, embora ela geralmente seja pensada como 
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amenizadora de mensagens conforme defendeu anteriormente o Publicitário 3 

(2014) durante as entrevistas de práticas de produção. A leveza desse anúncio está 

no estilo caricato utilizado, que nos leva a outro ponto a ser apresentado: a liberdade 

criativa que a ilustração permite. O Diretor de Arte (2014) afirmou que a ilustração 

permite a criação de imagens cheias de elemento, destacando e exagerando 

determinados pontos que se quer. Segundo o Ilustrador, “o exagero que a ilustração 

te permite também dá um destaque nessa ilustração” (ILUSTRADOR, 2014), além 

de se ter liberdade total e controle total da produção. 

Outro ponto levantado pelo Diretor de Arte e o Diretor de Criação é a questão 

do misticismo que envolve essa peça. O segundo afirmou que “os personagens 

utilizados na campanha vão para esse caminho mais místico. Isso favorece o uso de 

algo mais ilustrado e fantasioso” (DIRETOR DE CRIAÇÃO, 2014) como é o caso do 

objeto analisado. Para o Diretor de Arte (2014), assim ela leva o receptor para um 

caminho mais lúdico e irreal que é o mundo das ciganas e cartomantes. 

Por último, outra questão recorrente a todos foi a opção estética e de 

linguagem desse anúncio, conforme ocorreu no anterior. No caso do anúncio do 

Criarp, o retrato era a referência a ser seguida; portanto o Diretor de Criação julgou 

ser necessário o uso da foto. Aqui os respondentes perceberam que o anúncio 

emulava uma carta de cartomante que é normalmente ilustrada, por isso, além das 

significações apontadas, defenderam o uso da ilustração para manter a estética 

proposta no anúncio. 

 
Até porque, se você for analisar a ilustração ao redor do personagem [da 
cigana] e o próprio anúncio, é quase como se fosse uma carta. Ele tem 
traços de direção de arte que te levam para uma referência de cartomante. 
Então, acho que o criador não quis misturar muito as linguagens, Já que ele 
optou por técnicas de direção de arte em cima de grafismos de carta, e 
geralmente as cartas são ilustradas, ele foi [portanto] para o lado da 
ilustração e não quis colocar uma foto no anúncio. (DIRETOR DE ARTE, 
2014) 
 

Perguntados novamente se a troca entre a ilustração e fotografia seria válida, 

dessa vez todos foram unânimes em afirmar que, sim, caberia a fotografia nesse 

anúncio. O Diretor de Arte reforçou que acreditava, contudo, que a mensagem ficaria 

mais séria e perderia o teor caricato e lúdico que carrega. Além disso, eles também 

apresentaram outro contra, caso fosse utilizada a fotografia. Todos afirmaram que a 

riqueza de detalhes e a natureza de deboche, que a peça possui, poderiam ficar 
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prejudicadas, já que seria necessário uma modelo extremamente singular e 

expressiva, uma produção de moda bastante cuidadosa e trabalhosa, para se ter 

manter o nível de detalhamento e de objetos contidos na ilustração. Entretanto, ao 

perguntar, para o Diretor de Arte e para o Fotógrafo, se eles achavam que o câmbio 

da técnica acarretaria uma mudança de produção de significados, eles responderam 

negativamente: 

 
Acho que não. A não ser que não fosse bem executada [a foto]. Só se a 
fotografia não tivesse toda a produção que uma personagem como essa 
precisa. Só se ela ficasse aquém do que ficou a ilustração poderia mudar 
alguma coisa. Mas creio que o entendimento do anúncio nesse caso não 
mudaria. Mas acho que nesse caso específico a ilustração me aproxima 
mais da ideia e do anúncio. (DIRETOR DE ARTE, 2014) 
  

É possível notar, portanto, que a ilustração também consegue aproximar os 

receptores da ideia, se bem empregada. Além disso, as entrevistas serviram para 

afastar a ideia de que a ilustração está muito ligada ao universo infantil, pois quando 

foi discutido o traço escolhido, além de afirmarem que remete à estética de uma 

carta de cartomante, surgiu também a percepção de um traço divertido e caricato, 

sem ser infantil, conforme o Diretor de Criação (2014). 

 
[...] se fosse um traço mais cartoon, ou um traço mais simples, acho que 
não traria tanto detalhe e não teria uma cara tão adulta como tem essa 
peça, já que o público do Criarp é mais adulto. Se você tirasse o detalhe, ou 
fizesse uma cor plena, a ilustração ia ficar muito infantil. 
 

Ao analisarmos as respostas, podemos apontar alguns pontos centrais. O 

primeiro deles é a coerência estética e a coerência de linguagem à qual os anúncios 

se propõem. Os receptores destacaram que as peças seguiam as referências por 

elas propostas, ou seja, para o enquadramento de retrato cabia a fotografia e para a 

referência de carta da cigana cabia a ilustração. Além disso, depreende-se que a 

ilustração dá uma liberdade maior ao criador e controle para exagerar e destacar 

determinados pontos sem compromisso algum com o natural, trazendo, nesse caso, 

um tom mais leve à peça; já a fotografia é vista como mais séria e sóbria. Mas em 

termos de produção de significados e percepção dos consumidores? Conforme 

vimos, é recorrente nas práticas de produção a pré-concepção de que anúncios 

fotográficos devem ser empregados quando se busca a realidade e ilustrados 

quando se busca a ludicidade. Em determinado momento, o Diretor de Arte 
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afirmou que o conceito criativo do anúncio do Criarp “pede uma fotografia”. 

Pergunto, então, o porquê dele considerar isso, ele respondeu, afirmando que a 

fotografia seria a solução óbvia para o anúncio. No entanto, ao final, também afirmou 

que a ilustração poderia caber naquela peça. Sua resposta revela alguns vícios 

inerentes às práticas de produção, assim como às práticas de recepção. São, por 

conseguinte, diferentes elementos e construções operando juntos que darão o teor 

lúdico ou real à técnica escolhida.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Procurei no presente trabalhar compreender como os receptores recebem e 

percebem os anúncios publicitários impressos compostos com imagens. Já é de 

conhecimento geral, que estamos sujeitos a informações visuais demasiadas, e são 

poucas as campanhas que conseguem impactar as pessoas que as visualizam. É 

preciso, portanto, que haja uma compreensão cada vez maior de cada detalhe dos 

anúncios produzidos nas agências, buscando, assim, mensagens mais efetivas e 

coerentes. Por isso, procurei compreender como se dá a recepção e diferenciação 

dos anúncios compostos pela fotografia ou pela ilustração. Vimos que podem ser 

diversos fatores mercadológicos, técnicos, financeiros etc. que influenciam a escolha 

de um em detrimento de outro, assim como também possuem diversos pontos que 

podem mudar as formas de percepção dessas imagens. 

Não é meu intuito apontar qual técnica é a melhor. Ao contrário, queria 

evidenciar que ambas as técnicas são cruciais à comunicação publicitária. Essa 

compreensão pessoal do mercado publicitário se confirmou ao analisarmos as 

imagens publicitárias desde as práticas de produção até as práticas de recepção. 

Aparentemente, a questão estética – preferências pessoais e coerência com a 

linguagem proposta –, a força da ideia criativa e sua pertinência são determinantes 

nas formas de recepção. As preferências estéticas, contudo, possuem um caráter 

extremamente pessoal e acabam se tornando variáveis imprecisas para se ponderar 

nas práticas de produção e nas práticas de recepção.  

É interessante observar que quase todos os entrevistados acharam 

adequadas as técnicas escolhidas para as campanhas analisadas. Não que não 

fossem, ao contrário, os resultados demonstram que as intenções de comunicação 

das peças estudadas se concretizaram, evidenciando a maestria de seu produtor ao 

dominar a abordagem criativa mais coerente no desenvolvimento dessas 

campanhas. Existe, em contrapartida, um paradoxo na questão do uso da imagem 

no mercado publicitário, pois quase todos os entrevistados – com exceção do 

Ilustrador –, acharam possível migrar de uma técnica para outra sem perda de 

sentido, significação ou percepção da mensagem. Então, afinal, é possível 

diferenciar a ilustração e a fotografia em termos de percepção e produção de 

significados e não diferenciá-las de acordo com preferências estéticas pessoais? 
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Talvez a respostas para essa pergunta esteja realmente (e ironicamente) na 

dicotomia do real e do lúdico. Não no sentido etimológico dessas palavras, mas 

numa visão mais abrangente desses termos. Ou seja, o real como o verossímil, mais 

próximo das coisas – objetos, pessoas, ações, cenários, etc. – como as vemos no 

dia a dia, contudo dentro do universo e da realidade existente em cada fotografia de 

cada anúncio. Toda realidade construída na fotografia publicitária é mais facilmente 

identificável que a realidade construída na ilustração. 

 
Trata-se, assim, de fotografias que “naturalizam” a representação, uma vez 
que se apresentam como imagens figurativas, traços registrados da própria 
realidade, fazendo com que se esqueça seu caráter construído e escolhido. 
(JOLY, 2012, p.93) 
 

Sobre a questão da ideia de ilustração como lúdica, não implica 

necessariamente uma mensagem menos séria ou menos real. Ao contrário, temos 

que entender a ludicidade como uma forma de explorar criativamente conceitos – 

sérios ou divertidos –, sem compromisso com a verossimilhança, rompendo com o 

que é natural como defende Joly (2012). Claro que em se tratando de mercado 

publicitário, a ilustração não pode se afastar totalmente dos códigos culturais que 

permitem a compreensão e entendimento das imagens ali mostradas, pois a 

publicidade depende de uma mensagem comercial clara. 

As entrevistas evidenciaram que realmente em termos de percepção existe 

uma divisão entre a fotografia como real e da ilustração como lúdica. Talvez essa 

dicotomia perceptiva, presente tanto nas práticas de produção quanto nas práticas 

de recepção, esteja realmente ligada ao contexto social, histórico e cultural conforme 

defende Thompson (1995), constantemente citado no decorrer do texto. Ao término 

da entrevista, sem ser questionado, o Diretor de Arte (2014) fez uma análise pessoal 

bastante lúcida, e possivelmente pertinente, que vale ser destacada. Ele aponta que 

a aparente obviedade que existe na hora da escolha da ilustração e da fotografia – a 

ideia mais séria e próxima ao real, deve se utilizar da fotografia; e a ideia mais 

extrovertida e lúdica, deve se utilizar a ilustração – pode estar relacionada a noções 

culturais há muito enraizadas no nosso cotidiano: 
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Toda a questão da ilustração sempre veio de desenhos animados e livros 
infantis, e tudo que era foto, para mim, tem um cunho muito jornalístico. 
Portanto, você vê a foto como uma coisa de verdade, algo que está 
acontecendo, alguma coisa tensa. Isso ajuda o cérebro [dos produtores e 
receptores] a achar que a ilustração é lúdica e que a foto é real. [...] A 
ilustração como recurso para assuntos sérios e mais tensos é muito 
recente. (DIRETOR DE ARTE) 
 

Cabe a nós, como produtores e receptores, compreender que de fato a 

fotografia permite uma aproximação da mensagem ao universo do receptor e que a 

ilustração faz uso do seu potencial lúdico para se distanciar do universo dos 

receptores e criar um universo bastante particular de inúmeras significações. 

Contudo, não devemos considerar essas características como regras rígidas, mas 

como norteadores das possíveis aplicações comunicacionais dessas técnicas 

imagéticas. É capital aos produtores se desprenderem da dicotomia real/lúdico e 

explorar os potenciais significativos de cada uma. O que determinará a percepção e 

recepção da fotografia e da ilustração é a forma com que são empregadas, partindo 

da ideia criativa; considerando prazos e verba; conhecendo o público-alvo; e 

refletindo sobre o potencial significativo que a imagem possui. Pensar o fluxo 

comunicacional como um todo, considerando os diversos fatores que interferem na 

ideia criativa. 

Os publicitários têm que saber o que eles pretendem e compreender as 

ferramentas disponíveis, para organizar, assim, anúncios impressos coesos com 

seus objetivos e mais impactantes e criativos em termos de produção de mensagens 

através das imagens. Conforme Joly (2012) aponta essa não é uma tarefa muito 

complicada, contudo extremamente necessária: 

 
[...] para compreender melhor as imagens, tanto a sua especificidade 
quanto as mensagens que veiculam, é necessário um esforço mínimo de 
análise. Porém, não é possível analisar essas imagens se não se souber do 
que se está falando nem porque se quer fazê-lo. (JOLY, 2012, p.28) 

 

Vivemos na civilização da imagem. Cabe aos publicitários procurar 

compreender a fotografia e a ilustração e explorar os potenciais de comunicação e 

significação que essas técnicas oferecem. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 – Entrevista com produtores  
 
Publicitário 1 
1) Resumidamente, como se dá o processo de criação dos anúncios 
impressos?  

Depende do cliente, do estilo do briefing que ele está pedindo. Eu tenho um 

estilo bem visual para trabalhar.  

Primeiramente, começa com uma coerência do que você precisa fazer. 

Coerência com o pedido que vem para a agência e coerência com o cliente – com o 

tipo de trabalho que ele faz e o produto que ele vende –. A partir daí, se começa a 

tomar decisões: se você vai trabalhar com mais seriedade; humor; com mais 

conteúdo; com uma imagem que substitua vários conteúdos. Essas diversas 

decisões são definidas caso a caso. Muitos clientes já têm uma diretriz anual de 

estilo e de linguagem, na qual a criação tem que seguir e obedecer a essa 

concepção de trabalho e a partir daí pensar o conteúdo da peça impressa. 

 

Então, para você, nessa primeira parte da concepção da peça impressa está 
bastante ligada ao pedido do cliente e ao estilo visual o qual ele já vinha 
utilizando (seja constantemente, ou em uma crescente evolução visual)? 
Vocês chegam a propor posicionamentos visuais diferentes e inovadoras para 
os anúncios impressos? 

Sim, a gente pensa alguma coisa diferente. Mas muitas vezes a gente não 

consegue levar adiante algumas coisas, porque elas não batem com a aparência 

que precisa para o trabalho. Às vezes, você tem uma ideia maravilhosa sobre um 

briefing de um anúncio, por exemplo, mas ele não cabe dentro do que o cliente 

precisa. Então você acaba “engavetando” aquela ideia. Deixamos guardada para 

outro movimento. Então, a gente precisa trabalhar muito com a realidade do que o 

cliente precisa. Essa é a responsabilidade que o criativo tem que ter. Isso é muito 

importante. Só depois disso, de você escolher o caminho que vai traçar, depois de 



 
83 

trabalhar o conceito da peça; o que você precisa dizer nela; o que você vai falar 

nela; o conteúdo dela; pensar a ideia, que se parte para a parte da escolha do estilo: 

seja a fotografia, a ilustração – o tom dela –. 

 

2) Na sua opinião, a decisão de diagramação, cores, imagens e os demais 
elementos que compõem o anúncio seguem a lógica da campanha? Há um 
"pensar" acerca das significações produzidas por esses elementos? 

Sim, a paleta de cores, a diagramação, o estilo precisam estar enquadrados 

dentro da comunicação que você imagina para o cliente. Você analisa os sinais das 

peças anteriores e seus resultados. Então, você tem que ter um respeito ao histórico 

do cliente e ser coerente. Junto com isso, tem que buscar o que foi bom, o que 

funcionou, o que não funcionou, para começar a posicionar as peças e não repetir 

erros. Às vezes, você precisa mudar só um tom de cor, trazer algumas coisas 

diferentes. Às vezes, de um ano para o outro você tem que mudar todo o 

posicionamento da marca e isso irá se refletir nas peças gráficas: muda as cores, o 

jeito de trabalhar, o tom da campanha. 

 

Mas essa mudança tem um “pensar” na produção de significados e emocional 
através da conexão com consumidor? 

Tem, porque você escolhe uma paleta de cores. Você escolhe uma tipografia 

de acordo com o que você imagina, porque você quer transmitir algo para aquele 

consumidor. Por exemplo, se você quer que o consumidor entenda que o cliente faz 

um trabalho sério, com conteúdo, você monta um anúncio mais sóbrio, mais 

elegante, para ele se enxergar ali e ficar com vontade de consumir o que está sendo 

anunciado. Se você quer algo com mais humor, daí utiliza-se mais cor, cores 

vibrantes. Como se fosse um ajuste em cada anúncio de como você quer que o 

consumidor perceba o trabalho que você está fazendo. Isso tem que vir no visual da 

peça e na sua direção de arte.  

Se for pegar uma tipografia mais divertida, ela vai se adequar mais a uma 

peça ilustrada, por exemplo. Se for trabalhar com fotografia, você para um caminho 

de tipografia um pouco mais sério, um pouco mais conservador. Se for trabalhar com 

moda, tenta-se perceber todos os sinais da peça impressa de moda e tentar se 

adequar a uma visão mais fashion, uma referência que está mais “fresca”. Você tem
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que trabalhar com esses caminhos e decisões. “Como você quer que essa 

percepção seja feita?” 

 
3) A escolha entre o uso de fotografia ou ilustração para compor o anúncio 
impresso se dá através de quais critérios? 

Isso é algo bem difícil de fazer. Porque, primeiramente, tem que revisitar o 

histórico do cliente com o qual se está trabalhando. Tem que ver como o cliente 

posiciona-se na sua comunicação, para ver o que combina com a comunicação que 

ele está fazendo. Daí, você começa a trabalhar em cima da ideia que você teve. Daí, 

verifica-se se aquela ideia vai ficar boa com hiperrealismo, com caricatura, com uma 

ilustração mais moderna, com uma fotografia, ou fotografia e ilustração misturadas. 

Acho que é um grupo de análise que você faz para conceber essa peça com 

coerência. Não é uma questão de escolha randômica, você tem que entender por 

que está fazendo aquilo. 

 
4) Quais motivos você destacaria para a escolha do uso de fotografia em 
detrimento da ilustração; e da ilustração em detrimento da fotografia? 

Depende, quando você quer passar um trabalho mais humano, mais 

emocional geralmente se busca a fotografia, porque o consumidor se reflete ali. Ele 

consegue se enxergar. Também consumindo aquele produto. A fotografia é mais 

humana e te abre portas para trabalhar de uma forma mais emocional. 

A ilustração tem outro teor. A solução da ilustração te leva para caminhos 

mais artísticos, ligados à arte. A fotografia te leva para caminhos mais emocionais, 

de identificação. A ilustração é mais vibrante, você pode retratar o mundo e o 

universo como você imagina. Não como ele é de verdade, você pode imaginar algo 

diferente. Já a fotografia, não, pois ela é muito real. Quando você quer algo real ou 

palpável, que as pessoas enxerguem os clientes, que seja muito humano, com muito 

calor, você vai para a fotografia. Principalmente na moda. 

Vou te dar um exemplo: nós temos um cliente, a Aurora. Nas últimas peças 

impressas que eu fiz foram [feitas] duas ilustrações. Porque eu achei que os 

briefings que vieram para mim demandavam muita vibração, um brinde, uma festa. E 

para mim esse tipo de emoção, que eu queria passar, estava muito ligado à arte e 

ao comportamento do que algo fotográfico para emocionar. Então eu trabalhei com 

líquidos formando outras coisas, que ficou visualmente bonito e elegante. A ideia 
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pedia-me algo para montar visualmente, em vez de alguém consumindo a bebida, 

que é uma ligação muito direta e muito rasa. E a bebida te pede um pouco disso. 

Numa outra campanha de espumante, eu queria mostrar uma festa, então o que eu 

fiz foi uma ilustração, onde todo o giro [do líquido] e os elementos ilustrados 

mesclavam-se com a bebida e essa ideia de festa. Você consegue retratar algo que 

você não conseguiria retratar na fotografia. Consegue ir para um campo mais 

imaginário. 

 
Há uma diferença de valores de fotografia e ilustração hoje em dia? 

Não, está tudo no mesmo patamar. Porque um fotógrafo tem um estilo 

[particular] de trabalho, e o mesmo acontece com o ilustrador. Não existe 

comparação de ilustração e fotografia [em se tratando de custos]. Existe 

comparação de fotografia e fotografia; ilustração e ilustração. Pela necessidade do 

trabalho. A questão de valores não influi no momento da decisão de uma ou de outra. 

Hoje em dia a gente está com um campo maior de trabalho para ser explorado nos 

anúncios impressos. Hoje as indústrias de design gráfico, ilustração e tipografia 

estão muito desenvolvidas. 

Então, esse campo dentro da publicidade andou muito, onde anteriormente a 

fotografia reinava. Ela era sozinha, 90% dos trabalhos eram fotográficos. Mas a 

ilustração vem retornando muito forte. Não só a ilustração, mas a tipografia, o 

desenho artístico, a pintura, a criação de materiais em design de produtos, isso tudo 

ocupou um espaço de mercado que equilibrou com a fotografia. Então, para um 

criador, tem-se um campo muito maior para explorar na hora de produzir uma peça e 

uma campanha. Você [criador] tem elementos para escolher: escolhe o tom, o 

conceito e depois pensa com o que aquilo combinaria. Pode ser uma foto excelente, 

ou uma ilustração vibrante; ou quem sabe uma ilustração retrô da década de 50; 

para uma peça moderna, poderia utilizar um design mais flat de ilustração vetorial 

3D. Então, você tem muitas opções agora. Por isso que veio esse equilíbrio da 

fotografia e da ilustração.   

Mas, sim, existe o tal briefing “tenho pouca verba e vou ilustrar”, pois pode ser 

mais barato. Assim como existe o briefing com pouca verba, no qual o trabalho é 

pensado fotograficamente e se utiliza banco de imagem para montar a campanha. 

Tem para os dois lados, então não é justo falar que, se há pouco dinheiro para a 

campanha, será ilustrado ou fotográfico. Mas para mim não faz diferença, eu tenho 
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que lidar com a minha verba e realizar o melhor trabalho possível dentro do proposto 

pela ideia. 

 

5) Você observa algum segmento de mercado (moda, lojas, shoppings, 
produtos) em que  a publicidade atua onde há uma preferência do uso da 
fotografia? Preferência pelo uso da ilustração? E algum que você poderia dizer 
que percebemos uma utilização equilibrada das imagens fotográficas e 
ilustradas? 

Se tiver alguma categoria criativa de produção onde a fotografia impera é a 

moda. Mas têm-se campanhas com ilustração no mercado da moda também, mas 

são minorias. São campanhas inovadoras, que querem quebrar a linguagem usual, 

pois a grande maioria das campanhas de moda se utiliza fotografias. Até porque, 

nesses casos, pede um anúncio fotográfico para mostrar as roupas ou alguém 

utilizando as roupas, vestindo, etc. Então é mais propício trabalhar com o universo 

fotográfico. Outro ramo que trabalha muito com fotografia é o alimentício. Fica difícil 

mostrar um alimento através da ilustração. Até existe, mas são trabalhos mais 

autorais, mais artísticos. Mas quando são trabalhos mais mercadológicos, quando se 

trabalha com supermercado, consumo, comida em geral você acaba indo para o 

caminho fotográfico. Você precisa retratar uma realidade, a não ser que se trabalhe 

com o hiperrealismo, para se chegar perto da fotografia.  

Já um ramo que trabalha mais com ilustração é difícil de dizer. Quando se 

trata de ilustração, ela cabe em qualquer tipo de trabalho. Você tem que escolher o 

tom, o jeito, qual a ferramenta da ilustração que você vai usar: pintura, caricatura, 

vetorial, 3D, hiperrealista. Quando se fala de música, também rende um trabalho 

ilustrado. Por trás disso há uma identificação com diversão, pois assim o público 

analisa a ilustração com “bons olhos”, ele consegue aceitá-la e compreendê-la 

melhor. 

E equilibrado [fotografia e ilustração], tem uma categoria de produtos que são 

mais leves, mais divertidos, que envolvem festa, beleza, fuga da realidade em que 

se pode empregar ambas. Campanhas de bebida, por exemplo. Campanhas 

impressas de bebida você pode trabalhar muito bem a ilustração, porque te traz 

opções que talvez a realidade fotográfica não te traga.  
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6) Poderia citar em exemplo ou mais de campanhas que se utilizam de 
ilustração em detrimento da fotografia e o porquê? Ou campanha que utilizou 
fotografia em detrimento de ilustração e o porquê? 

[respondido anteriormente] 
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Publicitário 2 
 
1) Resumidamente, como se dá o processo de criação dos anúncios 
impressos?  

Sempre é a partir de um briefing. Mesmo a gente achando que vai criar coisas 

loucas, diferentes, inusitadas e criativas, elas, de moda geral, são para cumprir um 

briefing. Ele tem um objetivo claro e comercial. Publicidade não é arte. A gente tem 

muitas referências, e na verdade eu acho que a criação é, resumidamente, pegar 

dois universos, duas coisas que nunca foram cruzadas antes de preferência. Que 

seja algo novo. Sejam as estéticas, ou ideias, conceitos diferentes e cruzá-los de 

uma maneira que nunca tenha sido feita. É você pegar [usar] a obra de arte de 

alguém, enquanto estética, para vender sapato. É pegar uma música e colocar num 

filme para vender um shopping. São duas coisas diferentes de universos que não 

tinham sido cruzados antes.  

Na parte gráfica vale a mesma coisa. O que a gente faz é materializar, 

colocar num anúncio impresso, traduzindo, de alguma forma, o que o cliente quer 

vender. O cliente quer vender alguma coisa. Você tem que ter um apelo para que, 

primeiro, as pessoas parem para ler aquilo. Parem e se interessem, seja um 

interesse estético, ou por um título legal, ou por uma foto legal, ou uma ilustração 

interessante. Que as pessoas parem para ler aquilo. Então, eu acho que a direção 

de arte é muito importante. E acho às vezes mais importante, num primeiro 

momento, do que o próprio texto do anúncio. Porque o que interessa, primeiro, é a 

estética da peça. Folheando uma revista ou um jornal, se não tem algo que te 

chame atenção visualmente, você acaba não parando para ler o texto. Mesmo em 

situações em que o texto é enorme, dependendo da forma com a qual ele está 

colocado, se não for atrativo visualmente, a pessoa não vai parar para ler aquilo. 

 

2) Na sua opinião, a decisão de diagramação, cores, imagens e os demais 
elementos que compõem o anúncio seguem a lógica da campanha? Há um 
"pensar" acerca das significações produzidas por esses elementos? 

Tem. Totalmente. A gente não tem uma estética totalmente livre. Às vezes, a 

melhor tradução daquela ideia é usar um tipo de foto, ou um tipo de ilustração ou 

uma tipologia determinada que traduza melhor aquilo. Porém, aí você tem outros 

limitantes na hora de pensar o anúncio. A base estética de cada 
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cliente, por exemplo. Então, na hora da criação, você tem que produzir algo que seja 

a “cara do cliente”. 

Quando se está trabalhando no segmento alimentício, tem determinadas 

cores que você não usa, ou que são difíceis de usar. Você não vai criar uma 

campanha de sorvete que utilize muito preto. Tem determinadas combinações de 

cores que são muito mais apropriadas para esse segmento, com o que chamamos 

de appetite appeal.  

Outro exemplo, existem cores e tipografias que são mais apropriadas, quando 

você vai trabalhar com moda. Existe um peso e uma distribuição de elementos no 

layout de uma campanha de moda totalmente diferente do varejo. Seja o tamanho 

da fonte, a espessura da fonte, a técnica que você usa, etc. No varejo se utiliza 

muita “letra caixa”, muito volume, muita sombra, muito degradê, tudo mais “over”, 

mais pesado. Normalmente no varejo você trabalha preço e as pessoas têm uma 

percepção de que as coisas esteticamente poluídas remetem a coisas mais baratas. 

A gente tem um cliente que é a Farmácia Mais Econômica, uma rede de farmácias 

mais popular. Então ela tinha tudo [a identidade visual] muito “over”. Banner, 

cartazes, peças publicitárias e lojas com muito vermelho, amarelo, diversos 

elementos misturados, papel picado nos anúncios, etc. Eles passaram, então, por 

um processo limpeza estética do material de PDV. E o que aconteceu, foi uma 

redução de vendas, porque as pessoas passaram a ter uma percepção de que 

aquela loja era mais cara do que uma farmácia com preço popular. Não mudaram 

em nada os preços, mas apenas pelo fato das lojas estarem mais limpas, 

organizadas, o material ser mais bonito esteticamente, a população de classe C e D 

compreendia que aquilo tinha passado a ser uma farmácia mais cara. Simplesmente 

por você mudar esteticamente a tipologia, as cores e a quantidade de coisas que 

compunham as peças, alterou-se a percepção das pessoas em relação aquela 

marca e seus elementos.  

Se você vai trabalhar com algo de moda, é a mesma coisa. Exemplo, a 

Dakota é uma marca bastante popular de sapatos. Vende para a classe C e, 

também, sempre teve uma comunicação bem colorida, exagerada e chamativa: 

figurino, maquiagem, locações, cores. Sempre gostaram de trabalhar algo com essa 

estética. O que é diferente se compararmos esteticamente a comunicação de uma 

marca voltada para esse público, classe C, à uma marca voltada para um público de 

classe A. Se você observar a Arezzo, a cromática é totalmente diferente. É tudo 
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monocromático; é tom sobre tom; os elementos combinam mais uns com os outros; 

figurino combina com a cor do fundo, ou seja, tudo cria uma imagem única. 

Diferentemente, das coisas de varejo e mais populares, onde é tudo colorido, o texto 

é grande, o título é grande, o pack do produto é grande. Às vezes, um mesmo 

segmento tem estéticas completamente diferentes quando você quer posicionar um 

produto dentro daquele segmento.  

Aí a gente parte de pesquisas que mostram que determinado público gosta ou 

se enxerga naquilo (anúncio). Outro exemplo, nas campanhas de governo, há um 

tempo, as agências licitadas participavam de concorrência pela criação dos anúncios. 

Nós perdíamos muitas concorrências, então fomos diretamente à SECOM 

(Secretaria de Comunicação Social) perguntar por que isso acontecia. O retorno que 

eles nos deram, afirmava que não conseguíamos, porque nossos layouts eram 

“muito bonitos, não tem cara de coisa de governo”. Então existe predeterminado no 

entendimento comum o que é um anúncio com “cara de governo”.  

 

Você acha que é um senso comum ou que tem algo que fundamentasse essa 
ideia? 

Assim, é uma percepção geral. A gente não tem nada que fundamente essa 

percepção. A gente se baseia no que vê na prática. Baseamo-nos na percepção 

geral. Como o caso da farmácia, onde não tínhamos nenhum tipo de estudo, mas 

chegou para nós o retorno da queda das vendas a partir da mudança da estética e 

com informações assim que nós vamos lidando. 

 

3) A escolha entre o uso de fotografia ou ilustração para compor o anúncio 
impresso se dá através de quais critérios? 

Tem determinados segmentos onde não se trabalha ou que é muito difícil 

trabalhar ilustração. Então, geralmente, via de regra se trabalha com fotografia. Mas 

vale destacar, também, que existem diversos estilos de ilustrações diferentes. Mas, 

falando claramente, na prática no dia a dia de uma agência de propaganda, muito se 

determina pela verba. Porque há uma tendência, que eu compartilho, de utilizar a 

foto como algo usual, que você chega ao objetivo de chamar mais atenção por 

diversos fatores. E, às vezes, acaba não tendo verba para fotografar, porque acaba 

sendo sempre um dos custos mais altos, já que a fotografia envolve os valores do 

fotógrafo, do cachê de modelos, da produção, da figurinista, maquiadora, das 
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Locações e etc. Assim acaba tendo um custo bem mais alto do que pagar um único 

ilustrador, que, muitas vezes, trabalha sozinho em um estúdio, criando algo “do zero” 

e vai consegue o que você imagina no final, dependendo do objetivo e da técnica. 

Então é bem mais barato fazer ilustração que fotografia. Às vezes você tem 

R$10.000,00 (dez mil reais) com a qual se pode fazer uma ilustração excelente ou 

fazer uma foto razoável (ou ruim) com a mesma verba. Então, é uma questão de 

adequação à verba e ao briefing para escolher a técnica que será utilizada. 

Então o que acontece: temos o briefing, a gente discute e cria a campanha e, 

em algumas situações, a gente acredita que a campanha se presta mais para a 

ilustração. Então, você consegue chegar ao objetivo que se quer com a ilustração 

também. Tem coisas – independente de verba – que ficam melhores com a 

ilustração do que com a fotografia. Por exemplo, teve uma campanha de Sicredi 

intitulada “a fantástica fábrica do Papai Noel”, que é uma campanha que tinha um 

caráter bastante lúdico. Nós, desde o início, a criamos pensando que seria com 

ilustração. Então ela tinha uma ideia, uma “ludicidade”, que faziam com que ela se 

prestasse mais à ilustração que à fotografia. 

A fotografia, mesmo optando por fotógrafos diferentes e estilos diferentes, é 

uma fotografia. Já a ilustração você tem diferentes ilustrações que deixam as 

ilustrações entre sim muito diferentes: a lápis, nanquim, ilustração digital, 3D, 

hiperrealismo (utilizado em representações de comidas de super mercado). Pode até 

parecer uma foto, mas é ilustrado. Nesse caso específico, a gente tem um domínio 

do resultado pretendido maior com esse tipo de ilustração [hiperrealista]. Tem coisas 

que a gente conseguiria executar da mesma forma através da fotografia, mas você 

tem um controle muito maior na ilustração hiperrealista. Por exemplo, em foto 

normalmente você consegue deixar uma parte do objeto em foco e outras partes 

fora de foto. O que não acontece com a ilustração 3D, que você pode deixar tudo em 

foco. Então, você tem um controle maior da técnica por ser ilustração. E, às vezes, 

têm coisas conceituais que a ilustração também te traz. 

Então nessa escolha (ilustração ou fotografia) entra o objetivo da campanha, 

a verba, o que melhor traduz a ideia e o melhor estilo conceitual para executar 

aquela ideia e conceito. 
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4) Quais motivos você destacaria para a escolha do uso de fotografia em 
detrimento da ilustração; e da ilustração em detrimento da fotografia? 

A fotografia te dá um caráter mais humano, que à vezes é bem importante em 

determinados segmentos. Por exemplo, Sicredi se vale muito disso, assim como o 

governo de estado: fazer com que as pessoas se reconheçam naquela campanha. 

Então, quando você olha um anúncio, onde há uma foto de um trabalhador que é 

igual a ti naquela foto, por reconhecimento, a pessoa se enxerga naquele anúncio. 

Por isso é muito importante o casting, o figurino e as locações. Você está retratando 

uma realidade, então é importante retratar aquela realidade para que as pessoas se 

enxerguem nessa realidade. Então, no momento em que você coloca em um 

anúncio para classe C, modelos que tem o tipo físico da classe A (supondo que seja 

possível fazer claramente essa segmentação), a pessoa da classe C não irá se 

identificar no anúncio e não vai consumir aquele produto. Então têm coisas que são 

muito mais por reconhecimento de realidade que você opta pela fotografia.  

Na ilustração você não tem tanto essa realidade. De modo geral são 

sensações mais soltas, é mais artístico o trabalho. Mesmo sendo muitas vezes muito 

real. Com exceção do hiperrealismo. Uma maçã ilustrada que emula uma maçã, é 

menos arte e mais computação simulando o real [referindo-se ao hiperrealismo]. 

Quando você opta por uma coisa mais artística, você tem a “mão do artista”. Mesmo 

que a fotografia tenha a questão do olhar do fotógrafo, ele possui um briefing no qual 

o fotógrafo tem que basear a sua luz, composição, acting e etc. Quando você 

compra uma ilustração, você tem o talento e o estilo de ilustração do ilustrador. Isso 

é super determinante na escolha do fornecedor. Na foto, mesmo escolhendo 

diferentes fotógrafos, eles têm um objetivo final que normalmente será parecido 

(considerando que eles atinjam o esperado para aquela foto). Já na ilustração, ela é 

muito mais pessoal, mais personalizada, traços diferentes, ou seja, o estilo do 

ilustrador é determinante, assim como a imaginação dele. Diferentemente da foto, 

onde a agência participa da escolha do casting, do figurino, das locações, etc. Então, 

você já consegue visualizar um pouco da foto antes dela ser executada. Quando 

você passa para a ilustração, ela está totalmente na cabeça do profissional. Mesmo 

passando referências, elas vão ser apenas linhas guias que serão adequadas ao 

estilo de trabalho dele. A ilustração é muito mais autoral. Ela tem um trabalho 

artístico muito mais evidente, que te traz outras coisas. Você não tem tanto a técnica 

que vai reproduzir uma realidade e o consumidor vai se reconhecer naquele anúncio. 
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Às vezes, você não necessariamente precisa retratar uma realidade. E a 

ilustração te traz uma sensação de charme, elegância, estética – porém é algo que é 

muito subjetivo –. Às vezes, a ideia te pede alguma coisa que é fora da realidade, 

onde a ilustração se adequa. Então, é um conjunto de fatores que determinará o uso 

da ilustração. Por exemplo, no caso do anúncio de Sicredi de natal, onde tinha uma 

fábrica do Papai Noel dentro de uma máquina de cartão de crédito, não tem como 

realizar isso com fotografia. Então, a ilustração te permite a construção de outra 

realidade que não existe, que a fotografia não tem como executar. Mas a ilustração 

também te traz charme, elegância, estética e beleza que diferem desses mesmos 

significados produzidos pela fotografia. O que eu acho diferente na ilustração é que 

ela se aproxima dos significados produzidos pela arte. Quando você vai num museu, 

onde uma mesma obra de arte vai gerar significados diferentes para cada pessoa 

que enxergar aquela obra. Mas por ser arte, ela já toca as pessoas de um jeito 

diferente, ela descola da realidade e te leva para outro universo. Algo que pode ser 

algo mais interessante, diferente, instigante. E eu acho que a ilustração cumpre um 

pouco esse papel que a arte cumpre. Às vezes é necessário produzir esse 

reconhecimento do real através da fotografia, que uma ilustração não vai atingir. A 

ilustração não tem o poder de produzir esse reconhecimento direto que a fotografia 

tem. Ao mesmo tempo, a fotografia não tem o poder que a ilustração tem para te 

levar para outro universo, que a arte e o desenho tem. É algo que não é objetivo. 

Daí vai muito do estilo do desenho e da ilustração que você vai assumir. Cada 

técnica e traço é capaz de transmitir sensações diferentes no consumidor. 

 
5) Você observa algum segmento de mercado (moda, lojas, shoppings, 
produtos) em que  a publicidade atua onde há uma preferência do uso da 
fotografia? Preferência pelo uso da ilustração? E algum que você poderia dizer 
que percebemos uma utilização equilibrada das imagens fotográficas e 
ilustradas? 

Um segmento que se utiliza totalmente de fotografia é a moda. São 

raríssimas as exceções que você vai tratar os produtos através de ilustração. Numa 

campanha gráfica de moda é raro você ter algo que não se usa a fotografia. Se você 

pegar uma revista com anúncios de moda, em geral as imagens são fotos. Esses 

anúncios seguem muito essa mesma estrutura. Esteticamente a estrutura dos 
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anúncios de moda é muito parecida. Mas, ao mesmo tempo, a ilustração na moda é 

muito importante: para criar croquis, rafes (roughs) e materiais de apoio. Então, ela é 

presente, mas, se você for avaliar anúncios de moda para um consumidor final, é 

comumente usada a fotografia. Além disso, todas as campanhas que tem um lado 

mais humano e social, eu acho que você vai achar muito mais fotografia, em 

campanhas governamentais, bancos, etc. 

Ilustração 3D e hiperrealista se acha muito em comida. Mas, algum segmento 

que se utiliza mais ilustração eu pessoalmente não consigo dizer. O mercado de 

modo geral é predominantemente fotográfico ainda. De todas as agências em que já 

trabalhei 80% dos anúncios são fotográficos e 20% são ilustrados. 

 
6) Poderia citar em exemplo ou mais de campanhas que se utilizam de 
ilustração em detrimento da fotografia e o porquê? Ou campanha que utilizou 
fotografia em detrimento de ilustração e o porquê? 

Ilustração: campanha de Sicredi que coloca uma casa do Papai Noel dentro 

de uma máquina de cartão de crédito. 

Fotografia: qualquer campanha de governo e de moda, a gente tem utilizado 

a fotografia. Seja para gerar reconhecimento do público-alvo com a campanha; seja 

para mostrar o produto em uma campanha de sapato, por exemplo. Se você quer 

trabalhar com identificação, se escolhe a fotografia; se você quer trabalhar a 

projeção, se escolhe a ilustração. 

[Volta a falar de percepção] Alguns elementos na fotografia te ajudam a 

cumprir uma determinada parte do briefing. Por exemplo, a última campanha de 

Dakota: coleção outono/inverno, a ideia era fotografar modelos jovens utilizando os 

sapatos. A Dakota no senso comum é conhecida como uma marca de público mais 

velho. Então qual foi o recurso usado na campanha para descolar a Dakota dessa 

moda mais velha? A gente escolheu modelos com aparência mais jovem. Mas, as 

modelos escolhidas acabaram ficando com uma aparência de mulher de 30 anos. O 

que fez com que a campanha tivesse que ser toda “refotografada”, porque no 

resultado final dos anúncios, imprimia-se a ideia de uma mulher de 30 anos e não 

era o que a marca desejava. Pode ser que o consumidor não faça o raciocínio lógico 

de que “se é uma mulher de 30 anos que aparece no anúncio e eu tenho 20 anos, 

então eu não posso usar esse produto”, mas gera uma percepção com esse teor. 
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Então, qual foi o cuidado que a gente teve quando foi refazer as fotos? Escolher as 

modelos, a maquiagem e o figurino que produzissem o significado, através da foto, 

de que a Dakota era uma marca para o público de 20 anos. Então, dentro da 

fotografia, por gerar essa identificação, tem que ter um cuidado com os elementos 

que vão aparecer no anúncio impresso. E a direção de arte é isso, você tem que 

escolher todos os elementos que compõem o impresso e eles têm que ser coesos, 

pois se um deles estiver errado, o teu objetivo final de percepção já pode produzir 

ruídos na recepção. É um ofício bem trabalhoso e, às vezes, pela pressa e o dia a 

dia de uma agência de propaganda, você não consegue trabalhar todos os 

elementos como você quer. 
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Publicitário 3 
 

1) Resumidamente, como se dá o processo de criação dos anúncios 
impressos?  

Tudo parte de um briefing. Nós fazemos parte do processo de discussão e 

aprofundamento do briefing, trabalhando para que a agência possa participar 

criativamente do desenvolvimento do briefing. Afinal, nós não somos apenas 

executores de informes publicitários. A partir daí, a dupla de criação senta para 

passar o briefing e a expectativa daquele briefing. Há um tempo de maturação e 

desenvolvimento da ideia. No meio desse processo, ocorre a discussão da ideia e, 

quando ela está madura e consistente, ela é apresentada em forma de rafe com 

referências para o atendimento. A partir daí, o redator passa a desenvolver a parte 

de textos e o diretor de arte passa a aprofundar a pesquisa da estética que será 

mais adequada para o anúncio.  Então, após apresentada a ideia para o 

atendimento, o diretor de arte tem que conferir a estética ideal baseada em diversos 

fatores. Já adiantando a discussão acerca da ilustração e da fotografia, a gente 

parte da melhor forma de representar a ideia, ou algo que possa fazer a ideia 

crescer ou dar um viés inusitado. Muitas vezes [é isso que] vai definir qual a técnica 

que vai ser usada. Às vezes, a ideia é tão forte que não é necessária uma produção 

fotográfica, ela pode ser representada de uma forma mais minimalista. Em outros 

casos, você [criador] tem uma ideia mais difícil de ser contada, onde o consumidor 

tem que entender a situação retratada de uma forma mais simples, talvez a 

fotografia funcione como um recurso mais efetivo.  

Enfim, a partir daí, nós começamos a ver qual o melhor caminho para a 

execução da peça. Então, o diretor de arte e o redator vão alinhando os diferentes 

elementos que vão compor a peça para chegar num resultado final de direção de 

arte e texto. Esse layout será aprovado internamente com o atendimento, vai para o 

cliente para aprovação final e, no retorno à agência, começa-se o trabalho de como 

aquele layout será produzido. Esse é o momento no qual se resgata do briefing a 

questão do prazo, da verba e demais informações limitantes que definirão qual vai 

ser a técnica utilizada. Mas, hoje, a ilustração já consegue chegar a resultados bem 

parecidos dos da fotografia. Às vezes, não é somente a ideia que delimita o caminho 

a ser seguido [ilustração ou fotografia]. É necessário discutir com fornecedores – 

fotógrafos e ilustradores – os valores e o prazo para se chegar ao resultado 
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esperado pela imagem da campanha. Então, em algumas situações, isso [prazo e 

valores] é um “ingrediente” no processo que também é definidor da técnica a ser 

utilizada. 

 

2) Na sua opinião, a decisão de diagramação, cores, imagens e os demais 
elementos que compõem o anúncio seguem a lógica da campanha? Há um 
"pensar" acerca das significações produzidas por esses elementos? 

Com certeza, tem vários conceitos, tanto de análise tipográfica, quanto de 

psicodinâmica de cores; linguagem e tom de luz; acting; cada um desses elementos 

vai transmitir uma percepção diferente ao consumidor. O estilo da direção de arte 

fala muito sobre a peça. A ideia inicial tem que ser compreensível pelo público e o 

layout é quase um definidor de criação, de identificação e relação com quem vai ser 

impactado. Então, se você analisa um Diário Gaúcho e uma Vogue, você percebe 

que o estilo da direção de arte de cada um é criado exatamente para que aquele de 

estilo gere uma identificação, uma relação com o público-alvo. Portanto, uma pessoa 

de classe C ao analisar um anúncio de uma marca bastante clean, com uma área de 

respiro maior, em um fundo prateado, talvez acredite que aquela marca [anunciada] 

não condiz com ela. E ao olhar um layout mais carregado de informações, com uma 

lente que deixa toda a foto em foco, pode condizer mais com o público da classe C. 

Então, cada um desses elementos é definidor do caráter que a peça vai ter e o 

poder que ela tem de se relacionar com o público-alvo. 

 

3) A escolha entre o uso de fotografia ou ilustração para compor o anúncio 
impresso se dá através de quais critérios? 

A técnica é menor que a estética. Então, você pode fazer um anúncio de 

ilustração que é altamente sofisticado, como também pode fazer um anúncio 

ilustrado bem popular. Ao mesmo tempo, você pode fazer uma fotografia onde os 

elementos em quadro possuem um acting, uma modelo, uma produção de moda, um 

tom de luz que deixam a foto extremamente sofisticada, como também pode fazer 

uma fotografia que seja tal “gente da gente” [popular]. Portanto, eu acho que tem 

muito mais a ver com o estilo, com a intenção dentro da técnica escolhida. 

Podemos dizer, também, que verba e prazo são limitadores do nosso trabalho. 

Isso faz parte da rotina. Por isso, a gente fala que “a criatividade é a exploração da 

restrição”. Agora o divisor de águas entre ilustração e fotografia tecnicamente é 
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escolher qual a melhor forma de contar a ideia. Se eu puder contar a ideia fazendo 

uma bola com uma sombra, eu vou fazer uma ilustração. Se para contar a ideia de 

forma mais legal, eu precise envolver a pessoa na cena, criar uma projeção de 

futuro, eu vou usar a fotografia. Portanto, tecnicamente falando o trabalho do diretor 

de arte, na concepção de uma peça gráfica, é escolher qual a melhor maneira de 

contar aquela ideia. Isso que vai definir se será fotografia ou ilustração. 

Tudo vem depois da ideia. A escolha da técnica vem depois da ideia. Têm 

vertentes muito diferentes de direção de arte. Isso, portanto, é uma decisão 

estilística e pessoal e, também, traz um pouco do fator verba e prazo. Quando a 

ideia pode ser contada de mais de uma forma, aí, sim, o prazo e a verba são 

agentes ativos. Mas, se a gente tem a possibilidade de contar a ideia da melhor 

maneira, daí o que define é mais o estilo. Além disso, a técnica escolhida pode ser 

um fator de diferenciação, ou imprimir uma linguagem anual de um cliente. 

A gente teve, recentemente, um trabalho de tratores no campo, onde eram 

retratados diversos tipos de plantações. O que inviabilizava o uso da fotografia, pois 

logisticamente se tornava um trabalho gigante, onde seria necessário viajar o Brasil 

inteiro, na época de cada colheita, dependendo de clima e custos de produção. 

Então, acabaria criando uma logística que seria absurdamente cara. Portanto, a 

gente optou por conseguir os projetos em 3D dos produtos, fazer uma modelagem 

hiperrealista dos tratores e das culturas, gerando uma cena de um trator com luz 

natural no campo, através de computação gráfica, por restrição de logística. Nesse 

caso, realmente o prazo e a verba foram determinantes na escolha da técnica. Mas, 

a ideia independia da técnica, pois a gente queria mostrar desempenho – o produto 

trabalhando – seguindo referências do setor automobilístico, os quais a gente atingiu 

mesmo com a ilustração hiperrealista. 

 

4) Quais motivos você destacaria para a escolha do uso de fotografia em 
detrimento da ilustração; e da ilustração em detrimento da fotografia? 

Os universos da direção de arte e do design gráfico passam por fases 

modísticas. Atualmente, a gente está vivendo a época da fotografia com veracidade, 

desfocada e na parte da ilustração algo mais cartoon ou 3D. Isso, muitas vezes, é 

determinante na escolha do diretor de arte. Muitas vezes, ele acaba seguindo uma 

tendência de mercado. Mas, tem sim uma opção técnica. A ilustração talvez tenda a 

trabalhar o imaginário, enquanto a foto tenda a trabalhar com a ideia de projeção. 
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Talvez, muitas vezes, a foto é escolhida para criar identificação, quando você quer 

que o consumidor crie um relacionamento com a peça. E a ilustração tende a 

transmitir um viés mais lúdico, algo que mexa com o imaginário.  

Se você for pensar de uma forma muito racional, realmente parece que a foto 

é totalmente de verdade e a ilustração uma coisa bastante lúdica. Mas, a verdade é 

que você pode cruzar isso e você pode fazer uma ilustração que transmite uma 

veracidade e um choque de realidade; como também pode fazer uma fotografia que 

seja muito lúdica, jogando com proporções de tamanhos, com desfoques, tons e etc. 

Enfim, o real e o lúdico podem ter um percentual no momento da escolha de um ou 

outro, mas não é o divisor. Dá para fazer algo muito lúdico com foto e vice versa. 

Então, eu insisto que o divisor para a decisão de um em detrimento de outro é 

a forma mais legal e sintética de contar a ideia. O que a gente tenta fazer 

normalmente [na agência] é tentar colocar a menor quantidade possível de 

elementos na peça. Se você que tiver que colocar apenas uma pessoa sentada 

numa mesa e um computador para representar a ideia, a gente colocará apenas 

esses elementos. Já se você estiver trabalhando com um cliente que trabalha com 

móveis de escritório, você colocaria a pessoa, a mesa, o computador e todos os 

demais produtos de escritório que o cliente quer mostrar. Então, depende do que 

você está comunicando e a ideia mais simples de representar a ideia. A gente 

persegue a maneira de deixar a ideia evidente dentro do anúncio. 

 
5) Você observa algum segmento de mercado (moda, lojas, shoppings, 
produtos) em que  a publicidade atua onde há uma preferência do uso da 
fotografia? Preferência pelo uso da ilustração? E algum que você poderia dizer 
que percebemos uma utilização equilibrada das imagens fotográficas e 
ilustradas? 

O uso da fotografia é no segmento de moda. É quase inimaginável trabalhar 

em moda sem fotografia. Talvez 99% das campanhas de moda sejam feitas com 

fotografia. Ou alguma coisa com foto e computação gráfica, mas acho muito difícil 

tirar a fotografia da moda, porque a foto representa o caimento verdadeiro do tecido; 

ela tem a referência verdadeira da estampa que está na tendência. E um segmento 

que tem optado por trabalhar muito com computação gráfica é o imobiliário. 

Ninguém constrói uma ambiente para tirar foto dele. Todo mundo constrói o 

ambiente em 3D e faz um render excelente. E tem outros segmentos que estão 
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evoluindo muito para esse tipo de ilustração. O automobilístico tem usado muita 

modelagem tridimensional, vinícolas também tem usado, e etc. Muitos clientes estão 

fazendo o que a gente chama de gerenciamento de assets digitais, que é ter no 

fornecedor um “banco” de garrafas e cores de vidro [digitais], onde você envia o 

rótulo da garrafa, “cola” digitalmente na garrafa e gera um render 3D para o anúncio. 

Então, a ilustração entra algumas vezes como uma ferramenta que te possibilita 

agilizar o trabalho. A ilustração também te permite fazer alguma coisa que seja 

impossível ou muito difícil de se executar em uma foto. Por exemplo, a gente estava 

com uma ideia na agência de fazer um anúncio onde esculturas feitas de areia 

estavam sendo destruídas na praia. É claro que a gente consegue pessoas capazes 

de fazer as esculturas, por mais complicado que sejam. Tem pessoas que fazem 

quase qualquer escultura com areia. Você até poderia fotografar essa ação, portanto. 

Só que possivelmente no 3D você consiga dar uma dramaticidade muito maior para 

a explosão da escultura. Você consegue moldar o primeiro plano e o boneco de 

areia como você quer. Então, mesmo simulando a fotografia, a ilustração 

hiperrealista te dá uma possibilidade de dar um significado à mais. Já a foto tem um 

compromisso muito grande com a realidade. Por mais que, depois, ela seja 

manipulada, daí você já está fugindo da fotografia em si. 

 

Tem algum segmento que você perceba que há um predomínio da ilustração 
mais artística, pincelada, deixando de lado o hiperrealismo? 

Talvez a ilustração, quando se tem uma mensagem muito forte, ela ameniza 

essa mensagem. Um exemplo é a campanha de uma agência australiana chamada 

“Dumb ways to die”. O briefing era “a gente tem que fazer com que os jovens 

tenham um comportamento adequado perto dos trilhos do metrô”. E a agência optou 

por fazer isso de uma forma totalmente lúdica. Eles criaram um vídeo [que migrou 

para anúncios impressos] com personagens com um traço de ilustração que está na 

moda – vetorial sem volume e sem sombra – juntamente com uma música “querida” 

e contaram de uma forma que seriam diferentes jeitos “idiotas” de se morrer [como 

diz o próprio nome da campanha]. Portanto, eles criaram uma campanha onde a 

técnica foi um “amenizador” da mensagem e gerou muita identificação com o público. 

E ali, certamente, se eles fizessem uma foto de um jovem caindo no trilho do trem, 

talvez não fosse cativar. Seria uma mensagem muito forte, mas seria algo que você 

não iria querer que outra pessoa visse. 
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Então, eu acho que não tem um segmento que se identifica muito com a 

ilustração. Eu acho que ilustração é uma derivação de intenção e tom. 

 
6) Poderia citar em exemplo ou mais de campanhas que se utilizam de 
ilustração em detrimento da fotografia e o porquê? Ou campanha que utilizou 
fotografia em detrimento de ilustração e o porquê? 

Ilustração: “Dumb ways to die” 

Fotografia: “Where flavour is king” – acho que qualquer um que se deparasse 

com a produção dessa campanha a teria feito com ilustração. Mas, o que se destaca 

nela, é que ela é voltada para um público bastante sofisticado. E o objetivo da 

agência desenvolvedora era transmitir a ideia da intensidade do sabor, então eles 

fizeram todos os cenários em mock-ups8. Existe algo de exagero de proporção para 

parecerem reais, porém cenográfico. Então aqui a fotografia foi decisiva, para dizer 

que a desproporção dos elementos estava nos ingredientes e não nas pessoas. 

                                                        
8 Maquete em tamanho real ou na escala real do objeto. 
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Publicitário 4 
 
1) Resumidamente, como se dá o processo de criação dos anúncios 
impressos?  

Geralmente tudo parte de um briefing, ou de alguma questão do cliente, ou 

um problema atual. Isso vai passar pelo setor de planejamento anteriormente. Então, 

isso não passa pela criação: resolver se a solução será de um anúncio impresso, ou 

TV, ou mídia externa, ou web. Isso tudo é bem pensado antes, bastante discutido, 

passando por diversos setores da agência, até chegar à criação. Quando se define 

que a solução para um determinado problema é ou pode ser um anúncio impresso, 

daí começa o processo de criação. Esse processo de criação vem acompanhado de 

uma conceituação de campanha, ou seja, primeiramente discute-se se, tudo que 

será colocado ali no anúncio, realmente está resolvendo a questão do cliente ou vai 

ajudar a resolver. Portanto, o grande tempo do brainstorm é justamente para chegar 

nessa ideia, que vai resolver o problema, e depois se passa a pensar em redação e 

direção de arte. Muitas vezes, é através de um conceito de campanha ou um 

conceito gráfico que isso será resolvido. A partir daí, divide-se cada trecho e cada 

pedaço que compõe o anúncio em si. Então, o processo é bem complexo, porque 

ele envolve vários processos. Não existe um jeito correto ou uma fórmula de como 

chegar num resultado que vai ajudar a resolver o problema do cliente. Existe um 

processo de criação, mas não um processo de como exatamente serão feitas cada 

uma das etapas. As coisas vão vindo e surgindo. Depois que você tem a ideia pronta 

e a ideia resolvida, que você vai discutir as subquestões: cor, foto ou ilustração, 

diagramação. 

 

2) Na sua opinião, a decisão de diagramação, cores, imagens e os demais 
elementos que compõem o anúncio seguem a lógica da campanha? Há um 
"pensar" acerca das significações produzidas por esses elementos? 

Decidida a ideia, discute-se profundamente cada área do anúncio, tanto as 

áreas físicas, quanto as psíquicas do que aquilo vai causar ao público-alvo. Então, 

sim, se discute o tipo de fonte, se o tipo de fonte é adequado ao cliente ao qual o 

anúncio será dirigido. Discute-se cor: se a cor é algo novo, se a cor depende de uma 

construção de marca por trás. Por exemplo, a gente trabalha com Renner e 

geralmente o vermelho tem que estar presente em algum momento. Por mais que 
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aquela ideia para o impresso não precisasse de vermelho, já existe um penso – uma 

construção de marca – [uma identificação de marca] que posiciona o vermelho como 

a cor da Renner, assim como a Riachuelo está ligada ao verde, etc. Então é 

discutido a fundo o que cada elemento do anúncio irá dizer. Sobre a questão de ser 

ilustração ou fotografia vai muito da dificuldade da produção da peça e muito para 

quem ela se destina. São muitos aspectos que se cruzam. Às vezes, é o tempo que 

define, às vezes, é a verba que define e às vezes, o que realmente é o melhor a ser 

feito. Essa, na verdade, seria a terceira etapa, porque o tempo e a verba geralmente 

falam mais alto. Na produção de uma fotografia, você terá modelo, produtor de 

elenco, figurinista, maquiadora, produção de cenário, se é uma foto externa depende 

de tempo, etc. e, em algumas situações, a peça gráfica tem um prazo muito curto 

para ser veiculada. Às vezes, a ilustração é escolhida pelo prazo e pela verba. 

 

3) A escolha entre o uso de fotografia ou ilustração para compor o anúncio 
impresso se dá através de quais critérios? 

Daí vai depender a quem você quer atingir com aquela peça e de que forma 

você quer atingir. Às vezes, com a ilustração você consegue ser um pouco mais 

lúdico, ou atingir o público de uma forma diferente. A ilustração tem muito essa 

questão do lúdico, pois você pode fazer coisas não tão normais, não tão óbvias. 

Enquanto, na fotografia, fazer isso é bem mais complexo, porque os prazos hoje em 

dia são cada vez mais apertados. Enfim, é muito difícil descolar essa ideia do tempo 

e da verba, porque elas são fundamentais no trabalho. São os principais fatores. 

Mas a escolha de um ou outro depende de muita coisa. Depende de onde 

será veiculado, o meio em que será veiculado, quem são as pessoas que farão esse 

anúncio, entre outros fatores.  

 

4) Quais motivos você destacaria para a escolha do uso de fotografia em 
detrimento da ilustração; e da ilustração em detrimento da fotografia? 

A ilustração se presta para criar algo mais fantasioso, mais lúdico, para mexer 

com o terceiro ou quarto grau psíquico de percepção. Enquanto a foto é a foto; o que 

você vê é o que é. Dificilmente você consegue ter uma terceira ou quarta leitura. 

Para mim, no máximo, você consegue ter uma ou duas interpretações com a 

fotografia. É claro que se você fizer um still totalmente inusitado, com elementos 

estranhamente posicionados, você consegue atingir outros graus de “inquietude” 
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com a foto. Mas, quando a gente fala em fotografia, vem muito mais esse mundo 

mais realista. Você não quer dar segundas ou terceiras subleituras, você quer dizer 

exatamente isso: você tem pouco tempo, pouca mídia, você tem que fazer a pessoa 

entender, de cara, a mensagem, enquanto a ilustração deixa a mente de quem está 

vendo mais aberta a diferentes mensagens ou uma mensagem mais profunda. 

 

5) Você observa algum segmento de mercado (moda, lojas, shoppings, 
produtos) em que  a publicidade atua onde há uma preferência do uso da 
fotografia? Preferência pelo uso da ilustração? E algum que você poderia dizer 
que percebemos uma utilização equilibrada das imagens fotográficas e 
ilustradas? 

Eu acho que moda é bem equilibrada. Como você tenta sempre conceitualizar 

alguma coisa ou criar algum conceito ou ter algum conceito diferente e a moda mexe 

muito com isso. Ela é muito rápida. De três em três meses, de seis em seis meses, 

você sempre tem que criar em cima das mesmas coisas – vestir, peças de roupas – 

você tem que criar um novo mundo a cada campanha. Mas, esse segmento trabalha 

muito mesclando os dois elementos, fotografia e ilustração. Eu tenho a impressão 

que se a gente for fazer uma análise mais macro, tudo que tem a ver com 

siderúrgica, com automobilismo, acaba usando mais foto.  

No setor automobilístico, realmente predomina a foto. Só que, na verdade, é 

uma ilustração realista. Dificilmente hoje em dia você fotografa um carro para ser 

usado num anúncio. Você olha é um carro, mas dificilmente algum consumidor vai 

perceber aquilo como uma ilustração. Porém, 98% das “fotos” de carro são 

ilustradas digitalmente. É muito mais como uma solução de fotografia. 

[Afasto a discussão do hiperrealismo e pergunto acerca da ilustração artística 

e ilustrada] Daí você vai muito para o mundo infantil. Acho que hoje em dia tem 

muita ilustração em anúncios ligados ao mundo infantil. Tudo que é mais lúdico tem 

ilustração. A ilustração te ajuda a sonhar. Todos os setores mais duros – imobiliário, 

siderúrgico, automotivo – usam a foto. Porque, por mais que o automotivo use uma 

ilustração, é só uma solução mais rápida e mais fácil do que fazer uma foto, mas é 

para ser uma foto. Nesse caso, está se tentando simular uma foto. Não para ser 

uma ilustração similar a uma ilustração [com o senso comum de ilustração rabiscada, 

desenhada, etc]. Então eu acho que tudo que é para sonhar um pouco mais, 

emocionar, ou trazer algum tom mais leve, cabe a ilustração. E daí entra muito no 
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universo infantil. E tudo que é para ser um pouco mais sério e racional, cabe a 

fotografia.  

Mas é difícil definir, porque, é claro, se você pensar uma fotografia de criança 

também emociona. Eu posso, por exemplo, trazer diversas marcas infantis que, há 

anos, usam só ilustração, assim como encontro marcas que só usam fotografia. [Se 

nós formos simplificar] Acho que está muito na divisão do racional e lúdico. 

Dificilmente você vai ver um anúncio da Gerdau com ilustração.  

Agora, se a gente for tentar dividir o mercado em segmentos e pensar na 

produção dos anúncios, tem muito de o criativo tentar romper algumas barreiras e 

algumas regras. Então é um detalhe que você tem que estar atento, pois a criação 

talvez adote um raciocínio oposto ao usual da marca ou do segmento para destacar 

ou diferenciar do padrão. Ou seja, um cliente que só use foto; de repente o 

profissional de criação decida naquela campanha usar a ilustração, como um caráter 

diferencial e de destaque. Dessa forma, o criativo estaria tentando romper uma 

barreira mercadológica para se destacar, ficar na mente e vender mais. É a partir 

dessa contravenção que surgem novos mundos, tendências e etc.  

Quando eu falo da moda, eu penso em moda no mundo inteiro. Então se você 

começa a entrar mais afundo nas submarcas da moda (fugindo das grandes marcas 

usuais que atingem todos os mercados, como Dolce Gabanna, Prada), a ilustração 

se mistura muito com a foto, porque elas são muito conceituais. As grandes marcas 

de moda do mundo já seguem uma linha fotográfica da qual eles não conseguem 

fugir porque já se tornou um posicionamento mercadológico. Mas se você analisa o 

segundo grupo da moda – que é muito mais abrangente –, eles misturam muito mais. 

Se você analisar revistas de design e conceituais, você encontra diversas 

campanhas de moda em cima de ilustração. 

6) Poderia citar em exemplo ou mais de campanhas que se utilizam de 
ilustração em detrimento da fotografia e o porquê? Ou campanha que utilizou 
fotografia em detrimento de ilustração e o porquê? 

Ilustração (moda): Campanha de Louboutin, durante muito tempo, em vez de 

fazer fotografias dos sapatos, usava os próprios croquis nos anúncios. Ronaldo 

Fraga também já usou desenhos das roupas para vendê-las. Ao meu ver, na 

campanha de Louboutin, o que motivou o uso da ilustração foi a intenção de 

diferenciar a marca. Até porque era uma campanha de produto, não conceitual. 

Obviamente você vende menos o produto desenhado do que fotografado. Você tem 
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que ter um olho muito “treinado” para olhar o croqui e enxergar o sapato como ele 

deve ser de verdade. Mas é muito mais charmoso, é muito mais intrigante. Aquela 

marca se destaca dessa forma. Te dá aquela sensação de arte, expande a 

percepção. Por isso te falo que creio que atinge outras sensações que a fotografia 

não atinge, ao meu ver.  É claro que, num sentido racional, é muito mais direto fazer 

uma fotografia de um sapato, ao invés da ilustração. Mas num sentido mais 

emocional, a ilustração é muito mais impactante e emocionante. Mas também você 

pode fazer fotos que emocionam, foto arte que aguçam diversas percepções. 
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ANEXO 2 – PERGUNTAS PARA PRODUTORES DAS CAMPANHAS DO SALÃO 
DA PROPAGANDA (ILUSTRAÇÃO):  
 
1) Qual era o briefing da campanha? 

A diretoria da ARP tinha passado um conceito já fechado que era "o próximo 

passo", ainda não era uma pergunta. Eles queriam falar sobre o futuro da 

propaganda. Sobre como estava o mercado e como o mercado estava se 

preparando para o futuro, ou como o mercado estava pensando, daqui para a frente, 

a comunicação. Enfim, como estava se estruturando para o que vinha pela frente. A 

gente trouxe o briefing para a agência, desse questionamento de como ia ser o 

futuro da propaganda e a gente pensou diversos caminhos de como retratar esse 

conceito. Por ser um cliente bom de trabalhar, a gente passou esse briefing para 

toda a criação. Todas as duplas da agência pensaram campanhas. E a que a gente 

aprovou foi a veiculada e criaram o conceito da campanha.  

 

2) Quais eram os objetivos da campanha? 

O objetivo da campanha era chamar todo o mercado publicitário gaúcho para 

participar do evento da semana ARP de comunicação, porque o evento foi montado 

a partir do conceito oriundo do briefing e que foi utilizado na campanha. Os temas 

das palestras, dos workshops, debates e apresentações, que iam ter na Semana 

ARP de Comunicação, eram coisas sobre o futuro, como a indústria estava se 

preparando, coisas de vanguarda. Ou seja, "daqui para frente". Então eles já 

montaram um evento pensando nisso – trabalhar o futuro da propaganda – e daí 

chegaram nesse conceito. Então o objetivo da campanha era convidar o mercado 

para participar de palestras e debates, que tinham, como tema, o futuro da 

propaganda. 

 

3) Qual era o público-alvo? 

Era o mercado publicitário, de uma forma geral. Pessoas de agências, de 

veículos, fornecedores, fotógrafos, ilustradores, produtores, enfim, todo mundo que, 

de alguma forma, se relacionava com a comunicação. Porque as palestras eram 

todas abertas ao público e gratuitas, então quem quisesse ir, poderia acompanhar. 

Mas o foco da campanha era o público que tinha alguma relação com a 

comunicação. 
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4) Qual o conceito criativo? 

A partir da ideia criativa, que a gente teve vindo do briefing, a gente 

transformou essa ideia "do próximo passo" em uma pergunta, que a gente achou 

que era mais instigante, combinava melhor com a ideia da campanha, para chegar a 

uma resposta dessa pergunta. A resposta nós mesmos demos: "não dá para 

adivinhar". Ou seja, não adianta a gente ficar querendo prever o futuro, a gente tem 

que sentar, debater, discutir, pensar juntos e criar juntos [para pensar o futuro do 

mercado de comunicação]. E o evento foi bacana por isso, pois agregava várias 

pessoas de diversas áreas da comunicação, pensando no futuro. Traziam muitas 

visões diferentes, inclusive trouxeram gente de fora da comunicação [com a intenção 

de debater o futuro do mercado]. Enfim, foi um debate bastante rico. 

 

(Entrevistador) Se você tivesse que apontar o "centro" desse conceito da campanha, 

tu dirias que é a pergunta – "qual o próximo passo" – ou a resposta – "não dá para 

adivinhar"–. 

Qual o próximo passo é o foco. 

 

5) Quais foram as mídias utilizadas? 

Anúncio impresso, cartaz, convite, material de PDV, painéis, banners. 

 

6) Qual o objetivo do uso da ilustração/fotografia nessa campanha? 

A ideia da campanha é trabalhar com temas místicos, diferentes, esotéricos. 

Que são temas fora da realidade. Não é algo que você encontra no teu dia a dia. É 

um mundo fantástico, mágico. A gente poderia ter feito a campanha com foto, mas a 

gente achou que ia ficar bem mais pobre visualmente. Tanto que, numa das peças, 

há uma mescla da ilustração com foto (peça não usada durante a pesquisa) e a foto 

é tão manipulada que a sensação é que é uma ilustração. A gente queria trabalhar, 

mesmo, esse mundo fantástico de adivinhações. 

Além disso, quando você aborda esse tipo de tema que tem uma questão 

religiosa ou cultural, como a cultura cigana [retratada no anúncio], dos indígenas, do 

pagé, etc., são temas delicados. E a fotografia se aproxima muito mais da realidade. 

Então se a gente trouxesse uma peça fotográfica talvez pudesse ficar algo muito "pé 

no chão" essas peças. Isso poderia dar um problema, pois os indígenas poderiam se 

revoltar [da forma como foram retratados]; os ciganos a mesma coisa. São coisas 
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que acontecem quando se trabalha com imagem. Então a escolha da ilustração foi 

para "descolar" da realidade esses personagens. 

 

7) Por que vocês (agência) escolheram utilizar a ilustração/fotografia em 
detrimento da fotografia/ilustração? 

[responde na pergunta anterior, mas o entrevistador procura enumerar os principais 

pontos com o intuito de revisar o que já havia sido falado] 

• A fotografia poderia ficar mais pobre devido à quantidade de elementos 

que compõem a imagem; 

• A fotografia daria um teor muito real para algo que mexe com o fantástico 

e exotérico; 

• Com a fotografia, por ser mais próxima do real, a figura cultural ou 

folclórica ali mostrada poderia se sentir ofendida com a forma que estava 

representada no anúncio. 

 
8) O que se esperava transmitir de significações através da 
ilustração/fotografia? 

A gente tratou não explicitamente, mas implicitamente esses personagens 

com um pouco de deboche dessas figuras. Então quando o teu conceito diz "não 

adianta ver a bola de cristal, jogar tarô, ver búzios, fazer macumba", porque não vai 

vir aquilo [tem que pensar]. Essas coisas são muito ligadas à cultura e à religião. 

Então a gente poderia ter um problema com isso. Além disso, tem gente que 

acredita. Mas o que a gente quer dizer é "cai na real, isso não funciona". Então a 

gente tentou brincar com essa coisa de não dar para adivinhar, a gente tem que 

pensar. A gente também teve que ter um cuidado para não ferir os envolvidos [na 

Semana ARP de Comunicação], além da comunidade cigana, nem a comunidade 

indígena, nem ninguém do candomblé, nem as pessoas que acreditam. O objetivo 

era mostrar que aquilo [poder de clarividência] é um charlatanismo, que a gente não 

pode depender desse tipo de coisa para imaginar o nosso futuro [futuro da 

comunicação]. Então a gente tem que baixar a cabeça e trabalhar. Tem que discutir, 

debater e conversar para tentar construir esse futuro, em vez de tentar ficar 

adivinhando. Então o objetivo era levantar esse questionamento e fazer que as 

pessoas enxergassem a importância de um evento como esse para o mercado 

publicitário, onde, uma vez por ano, as pessoas podem se encontrar para debater e 
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construir junto o mercado que a gente [profissionais da comunicação] quer e o futuro 

que a gente quer. Então a gente utilizou do deboche para instigar as pessoas ao 

debate. 

Com a ilustração, você pode "forçar muito mais a mão", porque é um recurso 

que te permite ir para um lado mais lúdico e fora da realidade. Quando mais 

descolado você está do retrato da realidade, do espelho da realidade, mais fácil é 

para reforçar determinadas coisas que você quer. Nesse caso, a gente queria 

debochar de uma cigana que lê cartas. Se eu vou fazer com uma cigana de verdade 

fotografada, além de eu ficar muito perto de arranjar algum problema de pessoas 

reclamando da representação da cigana, eu não consigo reforçar tanto o estereótipo 

de uma cigana charlatã [sem risco algum de gerar algum tipo de constrangimento]. 

Você olha para o rosto da cigana no anúncio e vê que não é algo confiável, não te 

passa credibilidade. Se você tenta fazer algo assim com foto, talvez nem consiga 

esse resultado, com um estereótipo tão reforçado, de forma tão específica, com 

tantos detalhes. 

Essa ilustração é quase uma caricatura. Na técnica de caricatura, o ilustrador 

não faz um desenho fiel do teu rosto, mas ele reforça várias coisas da tua fisionomia 

que mostram que é você. Então é um desenho que não é real, que não é fiel à 

realidade, mas ele consegue reforçar traços da tua fisionomia que deixa claro quem 

está ali representado. E a ilustração te permite fazer isso, você consegue descolar 

do real. Já na fotografia, isso não é possível, a menos que você manipule muito a 

imagem, técnica que desconfigura a fotografia. 
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PERGUNTAS PARA PRODUTORES DAS CAMPANHAS DO CRIARP 
(FOTOGRAFIA):  
 

1) Qual era o briefing da campanha? 

Esse, um briefing bem mais aberto, porque a gente não partiu de um conceito 

já fechado [como o anterior que era "qual o próximo passo?"]. Mas o briefing era 

convidar os criativos do mercado publicitário a participarem do Criap que é um 

festival de criatividade. Então, a ideia era convidar os criativos a escreverem as suas 

peças no festival. Motivar o seguinte pensamento por parte do público: "vamos 

participar, vamos se inscrever e vamos prestigiar o que a propaganda gaúcha fez de 

melhor no último ano". 

 

2) Quais eram os objetivos da campanha? 

Era chamar atenção para o festival e fazer com que as agências e fornecedores 

inscrevessem as peças mais criativas para poder ter um registro interessante do que 

foi o ano criativo do mercado gaúcho. 

 

3) Qual era o público-alvo? 

Criativos e fornecedores envolvidos na criação das peças. 

 

4) Qual o conceito criativo? 

A gente chegou num conceito foi mostrar que a gente [criativos e envolvidos 

na criação] enfrenta muita coisa no caminho. Que para uma peça publicitária boa 

acontecer, antes muitas outras peças morreram; muitas coisas aconteceram; muita 

"paulada" a gente tomou; momentos sem dormir; piadas do cliente; bronca do 

atendimento; produção sem dinheiro, até conseguir chegar numa ideia legal, numa 

campanha legal que foi aprovada e vai para a rua. Então a gente chegou nesse 

conceito visual que são os bonecos de crash test, que são bonecos que apanham 

muito para garantir a segurança do carro. Então a gente fez uma analogia com um 

criativo do mercado que também apanha, mas chega ao final e coloca a sua ideia na 

rua. Associamos esse boneco aos criativos para mostrar que a gente passa muito 

problema e tem que encarar o desafio. E levar a peça criativa para o festival e fazê-

la passar por um crivo de um júri, que é bastante rigoroso, é mais um desafio, mas 
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que é algo importante para a publicidade. [paralelo com a importância do crash test 

para o mercado automobilístico] 

 

5) Quais foram as mídias utilizadas? 

Anúncio de jornal, internet, cartaz, PDV, telão, banners. 

 

6) Qual o objetivo do uso da ilustração/fotografia nessa campanha? 

Aqui a gente tinha uma outra questão. A gente tinha um boneco fictício ou 

que não é uma pessoa de verdade, mas a gente queria associar ele à uma pessoa 

de verdade. Dar uma realidade, uma vida que ele não tem. Então, a gente vestiu 

uma pessoa como boneco de crash test para mostrar que esse boneco é um 

criativo, é uma pessoa normal, é um ser humano que trabalha na agência de 8 a 10 

horas por dia para fazer a coisa acontecer. A gente está falando de nós mesmos, de 

pessoas do mercado. Portanto, escolhemos, para encarnar o boneco, uma pessoa 

de verdade, dessa forma a gente queria dar vida para ele, dar alma àquele boneco e 

uma personalidade. O boneco já é algo fantástico, fora da realidade. Se a gente 

fizesse uma ilustração em cima de um universo inanimado [dos bonecos], fugiríamos 

muito do universo real. Algo que nós não queríamos. A ideia era que as pessoas 

pudessem identificar que são elas esse boneco de crash test. Os colegas de 

agência são esse boneco, são as pessoas que apanham para aprovar suas ideias. 

Então tinha um "quê" de realidade necessária para dar força ao anúncio. 

 

7) Por que vocês (agência) escolheram utilizar a ilustração/fotografia em 
detrimento da fotografia/ilustração? 

Porque a ilustração a gente achou que ia ficar muito frio, impessoal. Porque o 

boneco já é algo sem vida, inanimado. A gente queria dar vida a ele, para que as 

pessoas se enxergassem. Acho que tem muito de projeção na fotografia. Você olhar 

o boneco e se ver. Tanto que a gente teve o cuidado de colocar a camisa xadrez e o 

óculos hipster, que são clássicos do [estereótipo] do publicitário gaúcho, para que 

houvesse reconhecimento.  
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8) O que se esperava transmitir de significações através da 
ilustração/fotografia? 

Gerar esse reconhecimento. Que os criativos olhassem para aquele anúncio 

e se reconhecessem na posição daquele cara: que apanha todo o dia para colocar a 

sua ideia na rua. As pessoas tinham que se ver dentro daquela máscara, como 

aquele boneco de crash test. 
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ANEXO 3 – PERGUNTAS PARA PÚBLICO-ALVO (PROFISSIONAIS DE 
COMUNICAÇÃO) 
 

DIRETOR DE ARTE 
 

1. À respeito dos anúncios juntos (com fotografia e com ilustração) 
 
1.1. Você se lembra dessas campanhas? 

Lembro da campanha de ilustração, mas a de fotografia não. 

 

1.2. Você acha as campanhas adequadas a ti (público-alvo)? 

Sim. Acho que sim. Tanto uma quanto a outra. Elas estão adequadas. Acho 

que a campanha de foto tem um cunho mais maduro, mas, muito mais, pela 

mensagem que ela procura passar do que da estética em si. Talvez essa [ilustrada], 

por ser uma ilustração torne um pouco mais marcante. 

 
1.3. Para vias de registro: existe alguma que prefiras? Por que? 

Eu prefiro a de fotografia, porque acho ela mais limpa, mais madura, mais 

bonita. Ela tem um pouco mais a ver com a realidade. 

 
2. À respeito da campanha com fotografia 
 

2.1. O que você acha que o anunciante quis transmitir nesse anúncio? 

Acho que ele traz alguma coisa bem relacionada à realidade, de como é o dia 

a dia do publicitário. Na verdade, do dia a dia, da vida útil das campanhas, ou seja, 

por tudo que elas passam. Acho que há uma certa maturidade da ARP de entender 

o quanto é difícil colocar um trabalho bom na rua. Desde o briefing, passando pelas 

equipes, questões de verba, questões internas, aprovações, etc. Quando se enxerga 

uma campanha na rua, ela já passou por um processo bem longo. Então, eu acho 

que tem uma mensagem boa disso, ou seja, de mais um teste de resistência [que os 

criadores da campanha e a campanha] que tem que passar. Talvez o último teste, 

porque, nesse ponto [do concurso], a campanha já existe e está circulando na rua. É 

como se fosse o último grande teste e a última grande aprovação dela [campanha] 

para definir se ela é realmente uma campanha de sucesso criativamente ou não. Eu 
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acho a mensagem super fácil, super clara. Ela abrange todos os públicos. Ela atinge 

desde o estagiário de criação, até o diretor de criação mais maduro. Enquanto que a 

outra campanha [com ilustração], ela já é mais de nicho. 

 

2.2. Você considera a fotografia adequada para o conceito proposto? 

Sim. Totalmente. Se você pegar a ideia e o texto utilizado: "suas ideias já 

passaram por muita coisa. Encare mais uma.", te dá milhões de possibilidades de 

campanhas. Não precisaria ser um boneco de crash test. Poderiam ser diferentes 

coisas ou personagens, mantendo o conceito de ideias que passam por várias 

etapas e estão sujeitas ao seu último teste. Acho que a ideia, aqui no caso, está 

toda na foto escolhida. Por exemplo, se você colocasse um médico com um bisturi 

seria o mesmo anúncio, mas não te causaria o impacto que o boneco de teste te 

passa. Mas poderia funcionar dentro da mensagem. Nesse caso, tanto a foto quanto 

a ideia são o que te causam o impacto.  

 

2.3. Por que você acha que ele optou pelo uso da fotografia em detrimento da 
ilustração? 

Eu acho que é muito pela questão de maturidade e seriedade que esse 

anúncio te passa. O fato de ser um boneco de crash test de verdade, com um 

publicitário vestido de boneco de teste. Mas acho que se optou a fotografia 

justamente por ter esse teor mais sério, quando você usa ilustração você vai para 

um mundo mais mágico, mais lúdico, mais subjetivo. A foto te ajuda a afunilar as 

interpretações, a foto é aquilo ali, é o que está sendo mostrado. Agora quando você 

ilustra algo você já viaja [na mensagem] um pouco mais, daí cada pessoa já pode ter 

uma interpretação diferente. Ela é muito mais aberta que a foto que te afunila o 

raciocínio. Então acho que depende, muito, o que você quer atingir, quando você vai 

utilizar um ou outro. 

[Pergunto: Justamente, se você acha que existe uma questão de objetivo de 

mensagem quando se vai optar por ilustração ou fotografia, por que você acha que 

eles escolheram a fotografia nesse caso?] 

Pela seriedade. Para reforçar essa mensagem de haver mais um grande 

teste. O Criarp é mais uma etapa da campanha. Então acho que você poderia ter 

ilustrado o boneco e, de repente, fazer algo mais engraçado. Mas acho que daí não 

daria essa sensação mais séria, mais tensa do que é um teste. 
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2.4. O que você acha que o anunciante quis transmitir com o uso da 
fotografia? 

Para mim, vem, de novo, a questão da seriedade. Mas acho que também tem 

uma questão de preferência vinda da direção de arte. Acho que essa ideia pede 

mais uma fotografia. Mas isso vai muito de cada diretor de arte, cada um pode 

seguir um caminho diferente. Mas é difícil. Eu não sei te responder por que 

exatamente é uma foto. Mas, a meu ver, cruza com a foto anterior, devido à 

seriedade que a foto te dá nesse anúncio. 

 

2.5. Você acha que a ilustração caberia nessa campanha de alguma maneira? 
Por que? 

Acho que ela funcionaria, sim. Poderia ter uma ilustração. Mas ela te dá 

outras interpretações. Ela perderia o cunho certeiro que a foto tem. A foto não te 

deixa dúvidas do que você está falando. A ilustração te dá uma certa leveza no que 

você está comunicando. Porém, eu acho difícil separar essas duas coisas; a ideia da 

forma com a qual você a está mostrando. Então, a ideia, muitas vezes, vai te dizer a 

forma com a qual você vai demonstrá-la. Dificilmente você escolhe um ou outro por 

gosto pessoal. Quem manda é a ideia em si. 

[Pergunto: Ok. Entendi. Mas quando você acha que a ideia te leva para a fotografia 

e quando a ideia te leva para a ilustração?] 

Quando ela pede. Ela que decide. É muito subjetivo tudo. Eu vejo essa ideia 

do anúncio e não consigo vê-la sendo feita com ilustração. Não querendo dizer que 

ela não poderia ser feita com ilustração, nem que não funcionaria com ilustração. Na 

minha visão pessoal, ela funciona com foto e ela é mais certa com foto, porque a 

foto é mais séria e essa ideia pede isso [certa seriedade]. Contudo, as regras 

existem para serem quebradas. Talvez se esse anúncio fosse feito com ilustração, 

ou aquilo que devesse ser feito com ilustração, fosse feito com foto, pudesse causar 

uma certa estranheza, causando um impacto pela quebra de regra. Eu vejo que, 

nesse anúncio, a ideia óbvia seria utilizar foto. Mas talvez se fosse feita com 

ilustração, pudesse causar muito mais estranheza [ao público-alvo], sendo mais 

lembrada por ser diferente, por sair do primeiro raciocínio que partiu da ideia. Isso 

não quer dizer, entretanto, que o primeiro raciocínio seja errado. Mas isso só o 

exercício vai te mostrar. Direção de arte tem muito disso, é preciso exercitar e testar 

para entender o que vai funcionar na tua ideia.  
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3. À respeito da campanha com ilustração 
 

3.1. O que você acha que o anunciante quis transmitir nesse anúncio? 

Ele tem uma coisa mística. Ele tem uma mistura de conceitos. Eu acho ele 

meio confuso. Tem algum raciocínio aqui que, para mim, não fica muito claro. Mas 

tem uma obviedade de mandinga, de figa que não é o comum da realidade da 

propaganda, onde as coisas têm um "penso" e não são tão ilógicas. Mas o que 

exatamente ele quis passar? Acho que ele quis dizer que a propaganda é muito 

mais real, não funciona o misticismo. O dia a dia é feito de trabalho [não de 

adivinhações].  

 

3.2. Você considera a ilustração adequada para o conceito proposto? 

Considero. Ela te causa uma estranheza, e como ela é uma peça muito 

caricata para te passar a imagem dessa cartomante velha, acima do peso, cheia de 

objetos e elementos, acho que a ilustração ajuda a fazer essa caricatura mais 

exagerada e mais forte. Acho que a fotografia poderia ser utilizada.  

 
3.3. Por que você acha que ele optou pelo uso da ilustração em detrimento da 
fotografia? 

Acho que muito mais pela coisa mística que o anúncio te passa. Até porque, 

se você for analisar a ilustração ao redor do personagem [da cigana] e o próprio 

anúncio, é quase como se fosse uma carta. Ele tem traços de direção de arte que te 

levam para uma referência de carta de cartomante. Então, acho que o criador não 

quis misturar muito as linguagens. Já que ele [criador] optou por técnicas de direção 

de arte em cima de grafismos de carta, e geralmente as cartas são ilustradas, ele foi 

para o lado da ilustração e não quis colocar uma foto no anúncio. Acho que tem toda 

uma lógica da direção de arte que levou para uma ilustração. 

 

3.4. O que você acha que o anunciante quis transmitir com o uso da 
ilustração? 

Acho que o exagero. Além disso, o mundo da ilustração te possibilita mais 

uma riqueza de detalhes e texturas. Como também a questão da linguagem de 

carta, pois existe uma regra, na direção de arte, que deve ser sempre bem 

respeitada: quando se usa uma referência de algo, você tem que seguir todos os 
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passos dessa referência, seguindo a sua lógica. Então eu acho que o diretor de arte 

imaginou esse anúncio com uma estética de carta de cartomante. Então ele fez tudo 

em cima dessa estética: a fonte, a flâmula, os grafismos, os desenhos, a 

personagem. Se você começa a misturar diferentes estéticas, acaba perdendo a 

referência. Por isso que eu acho que essa peça é inteira ilustrada. Ao meu ver, não 

existe uma carta de cartomante com fotografia. Então a lógica foi guiada pela 

referência de carta e, portanto, se utilizou a ilustração. 

 

3.5. Você acha que o traço escolhido é adequado? Por que? 

Sim. Porque ele segue a referência de carta. Então você enxerga, no traço, 

todos os elementos do anúncio onde o diretor de arte quis chegar. Ele é cheio de 

micro-lógicas que te levam para onde diretor de arte quis chegar, não deixando 

interpretações diferentes. Então, acho que o traço é rico por isso. 

 
3.6. Você acha que a fotografia caberia nessa campanha de alguma maneira? 
Por que? 

Acho que caberia. Seria bem mais trabalhosa e, muito provavelmente, a 

campanha teria que ter outra lógica. O anúncio não deveria ter essa moldura de 

carta, por exemplo. Talvez a foto tivesse que ser dentro do próprio ambiente da 

cartomante. Teria como fazer tão rica quanto essa, mas, muito provavelmente, 

levaria muito mais tempo, mais trabalho, mais dinheiro para manter essa quantidade 

de detalhes que a ilustração te permite.  

[Pergunto: Em termos de significações: você acha que com a fotografia mudaria a 

tua percepção do anúncio?] 

Acho que não. A não ser que não fosse bem executada. Só se a fotografia 

não tivesse toda a produção que uma personagem como esse precisa. Só se ela 

ficasse aquém do que ficou a ilustração poderia mudar alguma coisa. Mas creio que 

o entendimento do anúncio, nesse caso, não mudaria. Mas acho que, nesse caso 

específico, a ilustração me aproxima mais da ideia do anúncio. Mais, por ser algo tão 

caricato, ela acaba te levando para um mundo mais lúdico. Me passa alguma coisa 

de que é difícil advinhar o que vai acontecer. Talvez, se fosse fotografia, ficasse 

mais certinho, mais sério. Mas não quer dizer que um anúncio seja mais eficiente 

que o outro. São comunicações diferentes de um mesmo cliente. Mas é 
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muito de cada um. Mas, a ideia do outro [com foto] me convence mais. Muito mais 

pela ideia do que pela técnica escolhida em si.  

[Ao término das perguntas o entrevistado – que é diretor de criação – passou a 

discorrer sobre a noção pessoal que dá subsídios no momento da escolha entre a 

ilustração ou fotografia. Considerações relevantes aos dados do trabalho] 

Acho que as significações que a gente [diretores de arte e de criação] procura 

dar ao pegar a ideia, sem pensar muito em cima do que a técnica [fotografia ou 

ilustração] utilizada quer dizer ou de todas as camadas de raciocínio que elas são 

capazes de produzir, tem muito a ver com a maturidade de linguagem [que a gente 

procura dar]. Ou seja, está ligada ao nosso backgroung e de como as coisas eram 

até muito pouco tempo atrás. Toda a questão da ilustração sempre veio de 

desenhos animados e livros infantis, e tudo que era de foto para mim tem muito esse 

cunho jornalístico. Portanto, você vê a foto como uma coisa de verdade, algo que 

está acontecendo, alguma coisa tensa. Isso ajuda o cérebro a achar que a ilustração 

é lúdica e que a foto é real. Talvez isso, de uns tempos para cá, esteja começando a 

mudar. É muito recente uma ilustração com um traço criança que queira te passar 

alguma coisa séria ou algum raciocínio antropológico. A ilustração, como recurso 

para assuntos sérios e mais tensos, é muito recente. Então acho que a nossa 

geração [de diretores de arte e de criação mais experientes] não pegou esse tipo de 

coisa. Acho que existe uma questão financeira também que vem ajudando a 

ilustração crescer. A falta de dinheiro para recursos fotográficos vem ajudando a 

ilustração a invadir campos da fotografia que antes não eram usuais. Então a 

ilustração está adentrando em campos mais sérios, onde antes predominava a 

fotografia. E a própria fotografia vem se popularizando. 
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FOTÓGRAFO 
 

1. À respeito dos anúncios juntos (com fotografia e com ilustração) 
 

1.1. Você se lembra dessas campanhas? 

A campanha da Semana ARP eu lembro bem, até porque eu participei do 

evento e acompanhei a evolução de todo o evento. E a campanha da Criarp eu vi no 

facebook apenas. Mas lembro de ter visto ambas. 

 
1.2. Você acha as campanhas adequadas a ti (público-alvo)? 

Sim. Com certeza. 

 

1.3. Para vias de registro: existe alguma que prefiras? Por quê? 

Eu gosto mais da campanha de ilustração. Sinceramente, porque acho que a 

execução da foto foi um pouco infeliz. Acho que ela poderia ser um pouco melhor 

resolvida. A ilustração, eu acho que ficou muito boa. Ela chama atenção e faz com 

que a gente pare em frente ao anúncio para ler e ver do que se trata realmente.  

 
2. À respeito da campanha com fotografia 
 

2.1. O que você acha que o anunciante quis transmitir nesse anúncio? 

Que os criadores já tomaram muita “porrada” e muitos "nãos" antes de fazer 

valer algum anúncio ou de comprar a ideia por eles propostos [aos clientes].   

 

2.2. Você considera a fotografia adequada para o conceito proposto? 

Como eu disse antes. Acho que o elemento principal funciona, que é o 

boneco de crash teste, mas não acho que esteja bem resolvida. Nessa composição, 

a fotografia em si não ficou legal. Mas acho que a fotografia funciona bem, sem 

problema algum. 

 

2.3. Por que você acha que ele optou pelo uso da fotografia em detrimento da 
ilustração? 

Acho que pelo impacto visual mesmo. Talvez não ficasse tão clara a história 

desse boneco numa ilustração. Acho que a fotografia funciona bem mais. Acho que 
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fica mais real. Acho que para quem conhece mercado, a fotografia e a ilustração, 

não sei se os criadores da campanha conseguiriam chegar em tamanha perfeição 

de qualidade para resolver a ideia. Não saberia se a ilustração conseguiria chegar 

numa figura tão real. Em minha opinião, acho que ficaria falso. Principalmente, após 

ver essa ilustração do outro anúncio [da Semana da Propaganda].  

 

2.4. O que você acha que o anunciante quis transmitir com o uso da 
fotografia? 

Acho que é para transmitir realidade. Para se ter o mais real possível, porque 

o boneco está se fazendo passar por um diretor de arte. E acho que, com a foto, fica 

mais real, fica mais verídico e, nesse caso, fica mais impactante do que a ilustração.  

 

2.5. Você acha que a ilustração caberia nessa campanha de alguma maneira? 
Por que? 

Acho que sim. Acho que poderia ser uma ilustração. Mantendo a mesma ideia 

e criando uma outra arte em cima disso, poderia funcionar. 

[Pergunto: Você acha que as significações se manteriam as mesmas se trocada a 

figura do boneco para ilustração?] 

Acho que poderia ser a mesma. Só acredito que não funcionaria tão bem, se 

eles utilizassem a mesma ideia. Fizesse a mesma coisa com ilustração, não teria o 

mesmo resultado que com a fotografia. Volto a dizer, a fotografia torna o produto, ou 

o objeto, ou a pessoa que está sendo fotografado mais real. 

[Pergunto: E se fosse a mesma arte o que você acha que aconteceria?] 

Acho que não seria tão impactante. Talvez não chamasse tanta atenção 

como a fotografia faz nesse caso. 

 

3. À respeito da campanha com ilustração 
 

3.1. O que você acha que o anunciante quis transmitir nesse anúncio? 

Gerar curiosidade nas pessoas, para saber o que vai acontecer durante a 

Semana de Comunicação. Quais são os eventos, palestras, o que vai acontecer na 

cidade ou no bairro que está envolvido com a ARP, já pensando que as pessoas 

envolvidas, direta ou indiretamente com publicidade, sabem que a Semana ARP não 
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é restrita a só um lugar. Que todo o bairro acaba se modificando ou recebendo 

intervenções ligadas ao evento. 

 

3.2. Você considera a ilustração adequada para o conceito proposto? 

Muito apropriada, porque passa muito pela história da carta de cartomante e 

os desenhos que tem nas cartas. Acho que a ilustração coube perfeitamente, ficou 

totalmente dentro do contexto e da proposta que eles quiseram transmitir com o 

anúncio. 

 
3.3. Por que você acha que ele optou pelo uso da ilustração em detrimento da 
fotografia? 

Exatamente para ficar dentro do conceito de carta, do baralho de tarô que a 

cigana [do anúncio] está apresentando, além do teor cômico que a ilustração 

transmite. Querendo ou não, a personagem não deixa de ser caricata. Acho que não 

teria tanto efeito visual se fosse utilizado uma fotografia. 

 

3.4. O que você acha que o anunciante quis transmitir com o uso da 
ilustração? 

Acho que, primeiro, essa questão cômica. Fugindo da caretice, pois a coisa é 

séria, mas não levado tão a sério. Até para atingir o público [da semana ARP] de 

criadores, de pessoas descoladas, criativas que acompanham a semana. Acho que 

é um dos motivos do qual foi escolhida a ilustração. Acho que a representação 

gráfica ficou muito legal. Bem dentro do que eles imaginaram.  Essa ilustração 

também instiga a curiosidade. Eu acho que ela gerou curiosidade nas pessoas que 

viam esse cartaz. 

 

3.5. Você acha que o traço escolhido é adequado? Por que? 

Acho. Gosto bastante. Não sou um conhecedor de ilustração, não saberia te 

dizer que outro viés ilustrativo eles pudessem tomar. Mas eu gosto deste e acho 

adequado. É a representação de um personagem que está muito bem feito. 
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3.6. Você acha que a fotografia caberia nessa campanha de alguma maneira? 
Por que? 

Acho que caberia. Talvez não conseguisse chegar nesse sarcasmo que 

existe nessa ilustração. Contudo, acho que funcionaria perfeitamente. Talvez, com a 

modelo ideal, a gente conseguisse esse tom através da fotografia. Creio, entretanto, 

que o significado seria o mesmo, porque, se for mantida a mesma ideia, o 

significado seria o mesmo. Acho que eles utilizaram a ilustração muito para manter a 

ideia de carta de baralho. Mas acho que valeria a tentativa de uma foto. Outro fator 

que pode ter pendido para o lado da ilustração é a questão de custos. Talvez ficasse 

muito mais caro você contratar uma atriz, uma modelo, tratamento da imagem do 

que fazer uma ilustração. 
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DIRETOR DE CRIAÇÃO 
 

1. À respeito dos anúncios juntos (com fotografia e com ilustração) 
 

1.1. Você se lembra dessas campanhas? 

Lembro, sim, das duas. 

 

1.2. Você acha as campanhas adequadas a ti (público-alvo)? 

São adequadas. Acho que as mensagens estão bem claras, são duas formas 

diferentes, mas cada uma do seu jeito está bem clara. 

 

1.3. Para vias de registro: existe alguma que prefiras? Por que? 
Eu gosto mais a de ilustração, porque o tema que ela está abordando aqui é 

um festival de propaganda e me pareceu que essa ideia me parece um pouco mais 

leve, mais divertida que a nova. Não pelo estilo em si, mas pela ideia. Me parece 

mais redonda. Ainda que as duas já sejam ideias já vistas, não são ideias tão 

originais. 

 

2. À respeito da campanha com fotografia 
 

2.1. O que você acha que o anunciante quis transmitir nesse anúncio? 

Que as inscrições do próximo Criarp estão abertas. O conceito aborda a 

intimidade com os criativos, que eles já passaram por muitas coisas e já testaram 

muitas coisas [até ter sua ideia finalizada]. E os convida a inscrever suas peças, 

suas ideias, suas campanhas no festival Criarp. A mensagem é muito clara. 

 

2.2. Você considera a fotografia adequada para o conceito proposto? 

Acho que ficou adequado. Nós poderíamos ter outros caminhos para abordar 

essa mesma ideia. Essa ideia poderia ser fotográfica e poderia ser ilustrada também 

tranquilamente. As pessoas lembram mais do boneco [de crash test] fotografado. 

Mas poderia ter sido ilustrado em 3D ou feito uma ilustração mais autoral e talvez 

ficasse interessante também. 
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[Pergunto: Por quê você acha que lembrariam mais do boneco fotografado?] 

Porque o boneco de crash test é um elemento muito real, você vê muito 

comercial com isso, também muito vídeo de testes de automóvel com os bonecos 

reais. Então, a lembrança das pessoas é mais direta do boneco real, por isso o 

caminho fotográfico. Me pareceu, também, uma forma mais fácil de resolver a 

campanha. Talvez por pouca verba para a produção ou pouco tempo para a 

produção, por uma questão de prazos.  

[Pergunto: Você acha que nesse caso seria mais rápido e com menos custos 

a fotografia?]  

Sim. 

 
2.3. Por que você acha que ele optou pelo uso da fotografia em detrimento da 
ilustração? 

Um dos motivos é esse que eu te falei: no imaginário das pessoas, o boneco 

de teste é muito verdadeiro [portanto fotográfico]. O outro, é uma escolha pessoal do 

diretor de arte que optou pela fotografia ao invés de ilustrar. E, terceiro, que eu acho 

que é um caminho mais seguro essa ideia com uma fotografia, porque você 

consegue prever o resultado da peça trabalhando com uma fotografia. No caso da 

ilustração, talvez você não consiga prever tanto antes o que vai ser o resultado final 

da peça. Você procura referências de técnicas e estilos de ilustração, trabalha com 

rafes e com o ilustrador, mas, ainda assim, você não consegue prever muito, como 

isso pode ficar na parte do layout. Mas etapa do layout você ainda consegue prever 

melhor com a fotografia. Então, é mais seguro. Portanto, essa escolha pode ter 

partido de um critério de segurança, não sendo tão ousada. 

 

2.4. O que você acha que o anunciante quis transmitir com o uso da 
fotografia? 

Acho que, nesse caso, é a proximidade com o público. Talvez a foto te 

aproxime mais, você se identifique mais com a fotografia. Até pela produção que foi 

usada na foto. O boneco está com a camisa [xadrez típica de publicitário, citada pelo 

criador da campanha], ele é o espelho do criativo no anúncio, facilitando essa 

identificação através da foto. Pois, você está falando de vida real, de profissionais 

mesmo. Mas por que não a ilustração? Porque você caminha por um caminho mais 

fantasioso na ilustração. É mais fantasia, é mais o irreal, o inédito. Você pode 
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trabalhar com essa variação. E a fotografia é muito do que está acontecendo 

[percepção oriunda, talvez, do fotojornalismo], muito do que é verdadeiro e real. E, 

para gerar essa identificação [proposta no anúncio], ela se torna talvez mais 

adequada. 

 

2.5. Você acha que a ilustração caberia nessa campanha de alguma maneira? 
Por que? 

Se eu pegasse essa ilustração agora e refizesse com uma ilustração, eu não 

faria com essa composição de layout. Eu acho que esse portrait  é muito próprio de 

fotografia, junto com a produção de moda e esse enquadramento. Eu iria para uma 

composição um pouco diferente. Talvez fizesse ambientada, com pessoas ilustradas 

como bonecos de teste, fazendo alguma coisa, testando um layout ou uma 

campanha. Eu teria uma outra abordagem desse trabalho, se fosse ilustrado. Não 

faria com esse enquadramento e com esse estilo. Mas acho que ambas as técnicas 

poderiam funcionar. Contudo, não seria nesse layout [layout original da campanha]. 

Eu teria que recriar a peça através da ilustração. Contudo é simples [de entender a 

escolha], no momento que você usa o enquandramento de portrait, que é algo muito 

do meio fotográfico, e você está falando com o consumidor – no caso os criativos – e 

você quer que ele se enxergue, todos os sinais indicam que você tem que usar a 

fotografia. No momento que você decidir utilizar uma ilustração, eu vou abandonar o 

portrait e utilizar uma ambientação com mais bonecos trabalhando. Não seria uma 

peça posada, isso é característico de fotografia. Então tem sinais no layout que 

levam a utilizar a foto, e não somente a ideia em si. Portanto, se fosse fazer ilustrado 

mantendo a ideia, possivelmente a abordagem do layout seria diferente. Você 

poderia imaginar mais através da ilustração. A vida real te leva para caminhos pré-

estabelecidos, ou seja, a fotografia 

 

3. À respeito da campanha com ilustração 
 

3.1. O que você acha que o anunciante quis transmitir nesse anúncio? 

É diferente da campanha anterior, pois eu acho esse conceito um pouco mais 

trabalhado. Porque o fato de você convidar os criativos a entrar num festival é 

diferente de os convidarem a pensar juntos o próximo passo [campanha de 

ilustração]. Você está convidando o público-alvo a participar do conteúdo e pensar 
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junto com o evento. Então, eu acho que o conceito dessa já é mais elaborado e tem 

mais profundidade. A ideia da [ilustração] está "lincada" com o conceito, a 

mensagem é bem direta. Usa as ilustrações de videntes e cartomantes de pessoas 

que tentam prever o futuro. [Não parece que entender o conceito, pois a ideia das 

ilustrações é justamente dizer que não se pode adivinhar, tem que pensar. 

Impressão pessoal.] 

 

3.2. Você considera a ilustração adequada para o conceito proposto? 

Acho que ficou super adequado. Também poderia ser fotográfica a 

campanha. Ainda assim, a ilustração ficou bastante adequada. Porque os exemplos 

[personagens] que foram usados na campanha são personagens que estão muito no 

caminho do misticismo. Então fica uma abertura para você trabalhar com algo mais 

ilustrado e fantasioso. Cai bem. 

 
3.3. Por que você acha que ele optou pelo uso da ilustração em detrimento da 
fotografia? 

Um dos motivos é esse que eu te falei: os personagens utilizados na 

campanha vão para esse caminho mais místico. Isso favorece o uso de algo mais 

ilustrado e fantasioso, pois [com a ilustração] você pode trabalhar não só o acting 

[do personagem], pois isso também tem na fotografia, como também texturas e 

brilhos. Além disso, pode dar ênfase para determinadas partes do corpo, dando uma 

cara de mais caricatura. Você trabalha esse lado que não é humano. E trabalhar 

esse universo da fantasia que é mais propício nesse caso. Mas, também, essa 

campanha poderia ser fotográfica. Poderia ser uma mulher, modelo e bem escolhida 

[dentro do casting], que fizesse um acting bem mais trabalhado. Essa campanha 

daria muito mais trabalho, se fosse fotografada. Pois, mesmo se fosse fotografia, 

teria que ser uma foto mais saturada, mais fantasiosa, um caminho que até se 

aproximaria do que é uma ilustração. A produção de moda, caso fosse uma 

fotografia, também seria bem complicada. Por isso que eu acho que a ilustração 

funcionou melhor nesse caso. 
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3.4. O que você acha que o anunciante quis transmitir com o uso da 
ilustração? 

A ilustração está propondo a eu participar do evento de uma forma mais leve 

mais divertida e um pouco mais moderna.  Se fosse foto, talvez eu achasse que 

seria um evento mais sério, mais conservador. Eu acho que a ilustração te propicia e 

te dá alternativa a participar de um evento um pouco mais moderno, mais 

contemporâneo, mais leve, mais aberto para a conversa. Eu acho que deixou mais 

leve a campanha.  

 
3.5. Você acha que o traço escolhido é adequado? Por que? 

Bem adequado, porque ele pega um pouco do hiperrealismo e vai para o lado 

da caricatura, fazendo uma junção dos dois, deixando a campanha divertida, sem 

ser infantil ou ofensiva [aos personagens representados]. Ela está no ponto certo, 

pois está leve, divertida e convidativa e esse é o ponto. 

 
3.6. Você acha que a fotografia caberia nessa campanha de alguma maneira? 
Por que? 

[Respondido nas perguntas anteriores] 
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ILUSTRADOR 
 

1. À respeito dos anúncios juntos (com fotografia e com ilustração) 
 

1.1. Você se lembra dessas campanhas? 

Sim, principalmente a campanha de ilustração. A campanha com a fotografia 

eu já tinha visto ela pequena no site, mas não me chamou a atenção para clicar e 

vê-la maior a imagem. Mas me lembro das duas. 

 
1.2. Você acha as campanhas adequadas a ti (público-alvo)? 

Olha, como público-alvo, eu gosto de perceber muitos detalhes. Eu gosto, 

também, dessa coisa minimalista como o anúncio com foto. Não seria bem o termo 

minimalista, mas ele é direto. Já a ilustração tem muito mais detalhe e isso me 

chama mais atenção, fico impressionado com isso. Eu gosto de "viajar" na imagem e 

olhar vários detalhes. 

 

1.3. Para vias de registro: existe alguma que prefiras? Por que? 

Prefiro, com certeza, a da cigana [de ilustração]. Não só a peça em si é mais 

elaborada e tem mais detalhes, mas o conceito é muito mais forte. "Suas ideias já 

passaram por muita coisa", conceito central do anúncio da fotografia, eu acho legal 

mas não acho que vai tão a fundo como o outro. Eu sinto muita criatividade na 

campanha com ilustração. Ela convida a pensar "qual o próximo passo". Se você lê 

somente a primeira frase, você não entende toda a ideia. Daí você passa para a 

segunda, "Não dá para adivinhar. Tem que pensar", daí você passa para a imagem 

e entende o todo que é o anúncio. 

 
2. A respeito da campanha com fotografia 
 

2.1. O que você acha que o anunciante quis transmitir nesse anúncio? 

Eles colocaram um boneco de crash test para passar [para o público-alvo] 

como se aquele boneco fosse o publicitário. Ele tem suas ideias e tem que 

apresentá-las para o seu chefe e seus clientes. Expor essas ideias, as deixando 

sujeitas a qualquer coisa, podendo ser utilizadas ou não. A ideia também pode sofrer 
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várias mudanças. Acho que é isso [que o anúncio quis passar. O conceito da ideia 

dos publicitários estarem sujeitas a diversos testes, como o boneco de crash test]. 

 

2.2. Você considera a fotografia adequada para o conceito proposto? 

Com certeza. Eu não veria com esse briefing a opção de fazer uma ilustração 

nesse caso. 

 

2.3. Por que você acha que ele optou pelo uso da fotografia em detrimento da 
ilustração? 

Acho que é muito mais fácil de identificar. É uma coisa muito específica: um 

boneco de crash test. Acho que, numa ilustração, não ficaria tão evidente que [o que 

está sendo representado] é esse boneco. Acho que se fosse ilustrado, creio que 

seria uma coisa muito mais vetorial e não transmitiria a ideia tão clara quanto com a 

fotografia. Mesmo [se fosse] uma ilustração hiper real, vai ser difícil chegar tão 

próximo do que é o boneco em si. Não vejo necessidade de ter uma ilustração, acho 

que a foto foi muito bem escolhida.  

 

2.4. O que você acha que o anunciante quis transmitir com o uso da 
fotografia? 

Me colocando no lugar do criativo, eu iria muito mais pela leitura. Eu também 

optaria pela fotografia, justamente pela leitura clara do que ele quis passar. Eu tenho 

a convicta certeza [por ser ilustrador, falando tecnicamente] que não teria tanta 

leitura numa ilustração, quanto eles estão passando aqui. Principalmente de ver 

esse boneco e entender o que esse boneco representa. Eu vejo que se fosse uma 

ilustração, talvez as pessoas não fossem entender: uma cabeça bege, com uns 

símbolos [tentando descrever como seria a impressão se fosse ilustrada]. Acho que 

seria muito difícil e entender que se trata dos bonecos de crash test e já "lincar" com 

a ideia do publicitário que passou por muitas coisas, etc. 

 Então acho que o emprego da fotografia é justamente por isso: o boneco é 

assim e, quando você olhá-lo, vai identificar que é o mesmo boneco que você já viu 

na TV ou em algum outro lugar. Agora, numa ilustração, você demora um pouco 

mais, pois você vai ter uma representação ilustrativa de um boneco que não está 

presente no imaginário popular. É um objeto muito peculiar, ele é bem complicado 

de se ter uma leitura rápida do que ele é.  
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Como consumidor, acho que o anunciante queria passar que o publicitário 

passa por muitos testes até conseguir a sua ideia. Até vejo um certo erro de 

informação, pois, na chamada do anúncio, fala que "suas ideia já passaram por 

muita coisa" e eu vejo a figura de um publicitário sendo representada nessa foto. 

Então acho que teria que ser "os publicitários já passaram por muita coisa". Talvez 

seja isso que quiseram com a foto: aproximar o publicitário do anúncio. 

 

2.5. Você acha que a ilustração caberia nessa campanha de alguma maneira? 
Por que? 

Não, acho que não. Aliás, talvez até daria se fosse uma ilustração um pouco 

mais realista. Claro que seria mais difícil. Como eu comentei, é um objeto que não 

faz parte do dia a dia das pessoas, e, se você colocar uma ilustração, ela é menos 

detalhada. Ela é uma ilustração do real. Se tratando de um objeto que não é 

comumente visto pelas pessoas, a fotografia cabe muito bem nesse anúncio para se 

ter essa identificação rápida. A pessoa que criou essa campanha poderia pedir uma 

ilustração que fosse vetorial e acho que não transmitiria a mensagem como ela 

realmente deveria ser transmitida. Creio que demoraria até a pessoa olhar e 

identificar que é um boneco de testes.  

[Pergunto: que caso ele acha que caberia uma ilustração?] 

A ilustração, na maioria dos casos, ela chama mais atenção. Além disso, 

campanhas que tem que ser um pouco mais descontraídas, ou que tenham um 

escracho, ou um deboche. Isso é mais difícil de você conseguir na fotografia e a 

ilustração se apropria disso. Ela tem uma liberdade maior de você criar em cima; 

alterar formas; exagerar certos pontos; ou deixar mais simples o objeto ou a pessoa; 

etc. Já a foto, se usa quando você quer ter uma leitura rápida daquilo [que está 

sendo representado]. Por isso eu acho que é tão forte nesse anúncio, que deveria 

ser uma fotografia, pois ele demanda uma leitura rápida. 
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3. À respeito da campanha com ilustração 
 

3.1. O que você acha que o anunciante quis transmitir nesse anúncio? 

Principalmente não confiar nesse personagem que está ali ilustrado. A grande 

sacada dessa peça é que você não pode ir a uma cartomante para adivinhar teu 

futuro. Você não pode também adivinhar qual será o próximo passo do mercado. 

Acho que é essa ideia que eles quiseram com esse anúncio, representar um 

charlatão [que não vai te dizer qual o próximo passo da publicidade]. 

 
3.2. Você considera a ilustração adequada para o conceito proposto? 

Considero, porque eu vejo que nessa peça ele [criador] quis colocar um 

pouco mais essa ideia de deboche. Nesse caso, eu não sei se a foto seria tão clara, 

porque com a ilustração a gente pode fazer uma careta muito mais escrachada e 

que passa muitas coisas. Todos os detalhes, que essa peça tem, são muito mais 

fáceis de colocar quando se usa a ilustração. Eles seriam muito mais difíceis de 

serem colocados no personagem, se fosse uma fotografia. É mais fácil você 

conceber a ideia e passar para o ilustrador tudo o que você imaginou e como você 

quer que seja aquele personagem. Além disso, a gente pode exagerar os pontos 

que compõem a ilustração, por exemplo, o anel pode ser ainda maior do que seria 

na vida real, a boca dela pode ser mais exaltada do que poderia ter uma senhora de 

idade. Como tem uma cartomante, e me parece que a ideia da campanha era deixar 

ela bem escrachada, que ela é uma charlatã e ela pode te enganar, a ilustração te 

auxilia nessa ideia. Pois você tem um escracho maior, pode exagerar mais as 

expressões e aí a gente olha e percebe que ela é uma vilã. O exagero que a 

ilustração te permite também dá um destaque nessa ilustração. 

 

3.3. Por que você acha que ele optou pelo uso da ilustração em detrimento da 
fotografia? 

Acho que seria mais pela possibilidade do deboche. E eu tenho muito forte 

essa ideia de que a ilustração te chama mais a atenção. Você consegue puxar mais 

detalhes com a ilustração. Se você fosse contratar uma modelo para essa 

campanha, talvez ela não tivesse essa berruga que a personagem tem. O ilustrador 

pode pensar isso, onde quer colocar a berruga e o tamanho dela, qual a intensidade 
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do sorriso que a personagem terá, controle do olho. Enfim, liberdade total e controle 

total da produção.  

 

3.4. O que você acha que o anunciante quis transmitir com o uso da 
ilustração? 

Eu vejo a questão do deboche, da caricatura. Tirar um pouco de sarro da 

situação e não deixá-la tão séria. Não sei se, com a foto, seria tão engraçado olhar 

para essa signa levemente caricata. Me parece que a intenção foi de escrachar, 

debochar e deixar mais hilária.  

 

3.5. Você acha que o traço escolhido é adequado? Por que? 

Acho que sim, porque se fosse um traço mais cartoon ou um traço mais 

simples, acho que não traria tanto detalhe e não teria uma cara tão adulta como tem 

essa peça, já que o público do Criarp é mais adulto. Se você tirasse detalhe ou 

fizesse uma cor plena, a ilustração ia ficar muito infantil. E se você fosse para o 

outro lado, mais realista, se aproximando do hiperrealismo, acho que também não 

funcionaria, pois você estaria se aproximando da foto e eu acho esse traço mais 

característico da ilustração é mais adequado para esse anúncio. Entretanto, no outro 

anúncio [com fotografia], eu não consigo imaginar uma ilustração; já nesse [com 

ilustração], eu consigo imaginar a foto, mas acho que não ficaria tão elaborada como 

essa ilustração, em decorrência dos exageros. Acho que a ilustração nesse caso te 

leva um passo acima na questão de composição do personagem e percepção. 

 
3.6. Você acha que a fotografia caberia nessa campanha de alguma maneira? 
Por que? 

[Respondido nas perguntas anteriores] 

 


