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RESUMO 

O presente artigo visa apresentar a execução, planejamento e criação de uma peça 

publicitária, utilizando como instrumento de composição a fotografia publicitária, bem 

como a utilização do texto publicitário e a sua relação com a imagem. Tal criação foi 

realizada como atividade da disciplina de Direção de Arte, tendo como intuito a 

participação do Festival de Publicidade Capixaba Colibri 2013 na categoria estudantil. 

PALAVRAS-CHAVE: peça publicitária; fotografia publicitária; colibri; briefing; MAES. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Trata-se de um trabalho multidisciplinar, que tem como embasamento teórico conteúdos 

pertinentes à disciplina de Fotografia Publicitária, Redação Publicitária e Direção de Arte 

sendo o professor de tal matéria o orientador do seguinte trabalho. 

O trabalho exposto foi criado pelos alunos de Publicidade e Propaganda, durante o quarto 

período, da Faculdades Integradas do Espírito Santo (FAESA), Vitória ES, com intuito a 

participação do Festival de Publicidade Colibri.  

A criação foi norteada como atividade da disciplina de Direção de Arte, através do briefing 

divulgado na fan page do evento, que consistia na elaboração e produção de uma peça livre, 

tendo como objetivo a valorização da cultura, incentivando os moradores da Grande Vitória 

a visitar o Museu de Artes do Espírito Santo (MAES), que no ano de 2008 completou 10 

anos de existência.  

O Museu fica localizado no Centro de Vitória, e em suas proximidades encontram-se um 

grande fluxo de pessoas. A partir da elaboração e planejamento da peça, visitamos o local, e 
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observamos que o museu acaba se tornando um local despercebido, por isso, tomamos 

como iniciativa e ponto de partida de criação, a importância de destacar o museu, 

enaltecendo-o em meio a tantos outros elementos urbanos.  

2 OBJETIVO  

 

A peça foi criada tendo como objetivo a participação do Festival Colibri 2013, que é o 

maior festival de premiação publicitária do Espírito Santo. Dentre as diversas categorias de 

premiação do Festival, uma delas é destinada ao público estudantil, tendo como proposta 

fazer com que alunos de Publicidade e Propaganda coloquem em prática conteúdos e 

aprendizados adquiridos no ambiente acadêmico.  

O ponto de partida para a criação da peça apresentada deu-se através do briefing, que de é o 

levantamento de todas as informações pertinentes à empresa e ao produto que se pretende 

divulgar, tendo como função, orientar a criação de uma peça ou campanha. (LUPETTI, 

2007). Segundo o briefing do Festival, a peça criada, deveria: 

Valorizar a cultura, incentivando a população da Grande Vitória a 

participar mais das atividades do museu. (...) O público alvo 

principal da comunicação são pessoas que tem interesse por arte, 

mas não visitam, ou pouco visitam o MAES, pois não acompanham 

o calendário de exposições, eventos e oficinas que ocorrem no 

museu. (COLIBRI, 2013). 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

A peça deveria ser criada com o objetivo de divulgar e atrair ao museu pessoas que se 

interessam pela arte, mas que por algum motivo não possuem o hábito de visitá-lo. A partir 

disso, através de uma pesquisa por observação, que 

consiste no registro de comportamento, fatos e ações relacionados 

com o objetivo da pesquisa, sem que haja comunicação com os 

pesquisados e não envolvam questionamentos e respostas, verbais 

ou escritas. (MATTAR, 2008, p. 194) 

visitamos o Museu durante dois dias da semana, e vimos  que por conta da localização, e 

por estar em um local de muito movimento de veículos e pedestres, o museu acaba 

tornando-se apenas paisagem, não tendo então um destaque que chame atenção do público.  
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Embora o conhecimento artístico seja importante para o crescimento e acréscimo cultural 

do indivíduo, como afirma Fischer (1983, p. 20) 

A arte é necessária para que o homem se torne capaz e conhecer e 

mudar o mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da 

magia que lhe é inerente. (...) A função da arte não é a de passar por 

portas abertas, mas a de abrir portas fechadas.  

Outro ponto observado foi o fato de que hoje, por conta da correria e pressa do cotidiano, 

não temos muito tempo para atividades culturais e de lazer. A partir disso, tivemos como 

elemento de criação a fotografia, que de acordo com Sontag (2004, p. 109), “é vista 

habitualmente como um instrumento para conhecer coisas”, tal afirmação reforça o 

pensamento de Benjamin (1986, p. 104), que diz que “cada um de nós pode observar que 

uma imagem, uma escultura e principalmente um edifício são mais facilmente visíveis na 

fotografia que na realidade.”.  

De acordo com o briefing, o target específico o qual a peça seria destinada, seria composto 

por: “estudantes universitários, classe artística, jornalistas, publicitários, designers, 

arquitetos, colecionadores de arte e afins.”. (COLIBRI, 2013)  

Como forma de veiculação da peça, o ideal seria utilizar a revista, que de acordo com 

Figueiredo (2005), é um meio mais segmentado, onde podemos criar uma linguagem e 

conteúdo mais específico de acordo com cada público.  

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Após a realização da pesquisa, um brainstorming, que é a 

[...] técnica utilizada para gerar ideias publicitárias. Consiste em 

propor e relacionar todo tipo de associações que vierem à cabeça, 

sem nenhuma análise sobre sua pertinência, para avaliação 

posterior. Geralmente é feita por duas ou mais pessoas, em 

conjunto. (SAMPAIO, 1999, p. 317) 

foi realizado a fim de se obter um ponto de partida para criação.  

A partir disso, foi decidido que a fotografia deveria ser feita à noite para que pudéssemos 

aproveitar a iluminação do museu e os faróis dos carros, representando o movimento dos 

mesmos.  
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Para tal, utilizamos a câmera Nikon D90, com a lente Grande Angular, onde produzimos 

uma fotografia as seguintes informações técnicas:  

Diafragma: f/14 

Tempo de Exposição: 10s 

ISO: 100 

 

Após a execução da foto, realizamos a manipulação da mesma nos softwares Adobe 

Photoshop CS6 e Adobe Lightroom 5, obtendo assim o resultado e a montagem da peça 

final. 
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5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

Como composição da peça, fizemos uso da fotografia publicitária, que é essencialmente 

comunicativa e destinada à leitura pública, onde sua leitura é compreendida pelo maior 

número de pessoas com mais facilidade (JOLY, 2000). 

Em forma de complemento do anúncio, usamos o texto publicitário, que se dá a partir de 

duas formas, sendo denotativa ou conotativa. A primeira refere-se ao sentido real de uma 

palavra, ou seja, é dada de forma objetiva, enquanto no segundo caso, refere-se à forma 

subjetiva de um significado, fazendo com que o receptor interprete a mensagem a partir de 

seu repertório.  (FIGUEIREDO, 2005). 

Na peça criada para o Prêmio Colibri, observa-se o título “Um diferente olhar para o centro 

da cultura. Encaixe mais arte em seu cotidiano”.   

Dividindo o texto em duas partes, sendo a primeira: “Um diferente olhar para o centro da 

cultura”, este trecho é dado pelo fato de que a fotografia utilizada foi realizada com uma 

objetiva grande-angular, que é responsável pela distorção da imagem, provocando um efeito 

que chama a atenção para a grandiosidade do museu. A intenção do trecho destacado é 

fazer com que as pessoas passem pelo museu e olhem com outros olhos. 
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O trecho "Centro da cultura" pode apresentar duas interpretações. A primeira se dá pelo 

próprio museu, sendo um local onde a arte e a cultura tem a sua importância. A segunda 

está ligada diretamente ao Centro da Cidade de Vitória, local em que o Museu fica 

localizado, que é bem movimentado e possui diversos pontos turísticos e culturais, que são 

em sua maioria, desconhecidos pelos próprios moradores da cidade. 

 

A ideia foi pensada com intuito da imagem transmitir a sensação de movimento, e obtemos 

o resultado através da técnica de fotografia chamada longa exposição, em que o clique 

captura os faróis dos veículos em movimento, através da redução da velocidade do 

obturador da câmera.  

Essa sensação transmitida soma e explica a segunda parte do texto, que é: "Encaixe mais 

arte em seu cotidiano", que se dá pelo fato de que, como já dito, devido à correria do dia a 

dia, nossa rotina está tão cheia que é difícil termos possibilidade de adicionar algo nela, 

sendo mais fácil tirar um tempo para encaixar, e não acrescentar.  
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Como já mencionado, o meio de veiculação escolhido para o anúncio seria foi a revista, por 

se tratar de um meio mais segmentado. A partir disso, pode-se dizer também que para 

reafirmar a ideia do movimento trabalhada na imagem, seria mais válida a opção pelo texto 

curto, simples e direto, como afirma (MARTINS, 2003). 

Outro ponto que deve ser abordado na interpretação do texto, é da relação entre o título e 

imagem. (Figueiredo, 2005, p.15), afirma que um título tem a função de criar o primeiro 

contato com o leitor, e tão importante quanto o título, é uma imagem, que segundo o autor, 

“estabelece uma relação com ele e propõe uma ideia ao observador”. (FIGUEIREDO, 2005, 

p. 14)  

A partir disso, definem-se três tipos de relação entre título e imagem, sendo: 1+1 = 1, em 

que “a imagem apresenta a mesma mensagem trazida pelo título” (FIGUEIREDO, 2005, p. 

14). 1+1=2, “nesse caso, o título traz a informação que é completada pela imagem” 

(FIGUEIREDO, 2005, p.16) e por último, como ainda afirma Figueiredo, (2005, p. 18), na 

relação 1+1=3, “a imagem passa uma mensagem que, por si, já é compreensível”. 

No anúncio apresentado, observa-se o formato 1 + 1 = 2. Sendo 1, a imagem compondo a 

linguagem não verbal, e o texto, compondo o verbal, onde os dois se complementam, 

ampliando e reforçando o sentido da peça criada. 

 

6 CONSIDERAÇÕES  

 

Com a finalização do trabalho exposto, consideramos a sua importância por termos 

colocado em prática conteúdos da disciplina de Direção de Arte, Fotografia Publicitária e 

Publicidade Impressa.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXI Prêmio Expocom 2014 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 

 
 

 8 

Pudemos vivenciar e aprender na prática o planejamento e realização de um anúncio 

publicitário fotográfico, em que realizamos todas as etapas, desde a interpretação do 

briefing, passando pela pré-produção, produção e pós-produção, chegando ao resultado 

desejado.  

Após a execução do trabalho, enviamos o mesmo ao Festival de Publicidade Capixaba 

Colibri 2013, que fora analisado pelo júri composto por profissionais da área da 

comunicação de diversos estados.  

O concurso para categoria estudantil do Festival foi composto por 30 trabalhos submetidos, 

e a peça aqui apresentada, fora classificada ao shortlist, concorrendo à fase final com mais 

outros 11 trabalhos realizados por alunos de Publicidade e Propaganda do Espírito Santo. 

  

Shortlist do Prêmio Colibri – Categoria Estudantil - 2013 
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