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RESUMO DE PESQUISA

Os processos da criação publicitária e a formação profissional na contemporaneidade 

Esta pesquisa tem como foco central a publicidade, destacando a criação das mensagens 
para as marcas na contemporaneidade e os processos criativos que estimulam a formação 
do profissional da propaganda no Brasil. O estudo analisa os repertórios utilizados no de-
senvolvimento do processo criativo dos publicitários e as interferências que este recebe, 
dando atenção especial às contribuições das áreas de comunicação, educação e cultura.

Criatividade, imaginação e originalidade são características que fazem parte da compo-
sição artística e também estão presentes nas campanhas publicitárias. A criação na propa-
ganda, contudo, parece estabelecer um valor diferente ou menos importante. O propósito 
comercial e funcional da atividade muitas vezes desvaloriza o repertório, a técnica e o 
próprio ato de criar mensagens e imagens oriundas de tantas fontes e referências estéticas 
e culturais. 

O processo criativo do publicitário fixou-se nos estereótipos padronizados pela mídia, 
ignorando os processos e as conexões de rede para a formação do repertório criativo. O 
cotidiano das agências de publicidade não privilegia o processo criativo da mensagem, 
estimulando a repetição de velhas fórmulas. O vínculo entre a universidade e o mercado 
de trabalho é frágil, o que privilegia o distanciamento e a superficialidade na formação do 
jovem profissional.

Nosso objetivo principal é investigar o processo criativo do publicitário, questionando 
o repertório cultural e estético utilizado para a elaboração das mensagens. Cenário, per-
sonagens, luzes e cores, elementos que buscam intensificar a reação do receptor, fazem 
parte das análises, assim como as mídias em que estas mensagens são veiculadas. As áreas 
de atuação da publicidade também são importantes elementos da pesquisa, para mostrar 
como a profissão exige em todos os seus formatos a estratégia e a criação como essências 
da profissão.

Esta pesquisa inicia-se por meio da seleção bibliográfica de dados teóricos e científicos 
pertinentes ao tema abordado. Consideramos fundamentais os princípios metodológicos 
da Crítica de Processos (Crítica Genética) para o entendimento da criação como um ato de 
comunicação, ao analisar como o publicitário se apropria dos elementos culturais estéticos 
de seu contexto. Este projeto se enquadra na linha de pesquisa Processos de Criação e 
deverá ampliar seus suportes metodológicos para outra proposta teórica, como os estudos 
sobre complexidade, de Edgar Morin, concentrando o olhar da pesquisa na questão da 
mediação e das redes de informação.
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ABSTRACT

Creative Processes in Advertising and the Professional Formation in Contemporaneity

This research focuses on advertising, emphasizing the issues of message creation 
in contemporary brands and the creative processes that stimulate the professional 
formation of advertisers in Brazil. This study analyzes the repertories used in the de-
velopment of the creative process of advertising professionals and the interferences 
they receive, calling attention to contributions from the fields of communication, 
education and culture.

Creativity, imagination and originality are integrating elements of artistic compo-
sition that are also found in advertising campaigns. Creation in advertising, howev-
er, seems to establish a different or less important value. Frequently, the commercial 
and functional purpose of the activity devalues the repertory, the technique and the 
very act of creating messages and images stemming from so many aesthetic and 
cultural sources and references.

The creative process of the advertising professional became calcified into stereo-
types standardized by the media, thus ignoring the processes and network connec-
tions implied in the formation of the creative repertory. The daily routine of advertis-
ing agencies does not privilege the creative process of the message, stimulating the 
repetition of old formulas. The link between the university and the labor market is 
fragile, favoring detachment and superficiality in the formation of the young profes-
sional.

Our main goal is to investigate the creative process of the advertising profes-
sional, questioning the cultural and aesthetic repertories used in the elaboration of 
messages. Setting, characters, lights and colors, elements aimed at intensifying the 
receiver’s reactions, are part of the analysis, as well as the medias acting as a vehicle 
to those messages. The fields of activity of publicity are also important elements of 
the research, in order to reveal how the profession, in all its formats, demands strat-
egy and creativity to be constitutive of its own essence.

This research opens with a bibliographical selection of theoretical and scientific 
data pertaining to the theme. The methodological principles of genetic criticism are 
considered fundamental to understanding creation as an act of communication, as 
we analyze the ways through which the advertising professional takes cultural and 
aesthetic elements from his context, making them his own. This project is conducted 
under the scope of the research line Processos de Criação (Creative Processes), and 
shall enlarge its theoretical framework so as to include other theoretical proposals 
such as Edgar Morin’s studies on complexity, concentrating on the matters of infor-
mational networks and mediation.

Keywords:

Communication, Advertising, Creation, Education, Repertory, Mediation.
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Introdução

 

A publicidade é uma das manifestações da sociedade de con-

sumo. Ela interpreta e edita o que o homem aceita ou rejeita em 

seu tempo e estabelece novos códigos de expressão e comunica-

ção. A publicidade orquestra esses signos como pontos funda-

mentais de seu processo de criação, utilizando em suas imagens 

o retrato do espírito de uma época e de suas ondas de consumo. 

A criação de mensagens publicitárias precisa corresponder às 

expectativas de um receptor que percebe a propaganda como um 

produto cultural de nossa sociedade. O processo criativo dos pu-

blicitários é alimentado por um repertório repleto de percepções 

sobre os mais variados perfis de públicos. 

O consumidor hoje é cocriador na sociedade de consumo, pois 

customiza ideias, participa da elaboração de produtos e é o gran-

de ator de todas as ações criadas para estimular a sua relação 

com tantas marcas  e produtos distintos.  

Na década de 90, o questionamento dos resultados da publici-

dade pelos anunciantes ganhou força. Novas ferramentas substi-

tuíram as técnicas convencionais e a própria sociedade envolvida 

por tantas mensagens e apelos também rejeitou o excesso e a 

mesmice das campanhas dos mais variados produtos e serviços. 

As pessoas não estão sentadas esperando o próximo anúncio 

para consumir os milhares de produtos e serviços lançados no 

mercado. Percebemos que os produtos são clones de si mesmos, 

pois já não há grandes novidades em aparelhos de som, cartão 

de crédito, roupas, enfim nos milhares de produtos semelhantes 

que possuem apenas a imagem criada pela publicidade, para se 

diferenciarem e conquistarem o consumidor.

A publicidade percebeu que seus conceitos se enfraqueceram, 

pois já não dominam facilmente o público e não são percebidos 



pelas empresas como a única forma eficaz de comunicação. A ati-

vidade publicitária sentiu necessidade de buscar novas fórmulas e 

rever, inclusive, seus princípios básicos para atingir bons resulta-

dos: a estratégia e a criação. 

Novos valores surgem em marcas nascidas de ideias recicladas 

de outros momentos da história. Estilos, cores e formas adapta-

das às necessidades reais do consumidor fortalecem o mercado, 

propagando a hegemonia do design e da estética em produtos 

industriais, como carros, aviões, eletrodomésticos, embalagens e 

objetos de uso diário. 

A publicidade, contudo, tenta acompanhar as tendências, 

construindo para o produto anunciado modelos de um estilo de 

vida. Ela provoca no futuro comprador um envolvimento associa-

tivo de valores que ele almeja conquistar. 

A moda, por exemplo, é um segmento que ignora a propa-

ganda em formato, mas não em espírito. As grifes de vanguarda, 

que trabalham conceitos de estilo, consideram que as agências 

de publicidade massificam a ideia do exclusivo de suas coleções. 

Para os estilistas, os criadores publicitários não elaboram campa-

nhas diferenciadas, que fujam dos roteiros pré-determinados e 

explorem signos que ultrapassem a apresentação do produto e os 

elementos óbvios que compõem uma nova coleção. Consideram 

que a propaganda está cada vez mais descritiva e sem graça.

Outros elementos que se destacam no processo de criação pu-

blicitária são o tempo e os recursos de produção utilizados para 

o desenvolvimento da ideia. A interferência da tecnologia no re-

sultado final da produção da campanha publicitária e a velocida-

de que ela imprime muitas vezes impedem que grandes soluções 

estratégicas e criativas sejam realizadas. Também a ‘juniorização’ 

dos profissionais da propaganda está presente nos negócios da 

publicidade, e a universidade deixou de discutir o papel do mer-

cado de trabalho na formação do jovem profissional.



A relação das agências de publicidade com o anunciante e a 

interferência do cliente são pontos muito relevantes no processo 

criativo da mensagem. Tanto o público quanto o cliente são fato-

res “limitadores” do sentido puro da palavra “criação”, porém, 

também são estímulos importantes, pois estabelecem os proble-

mas que serão focados pelos profissionais. 

Os diálogos com outras áreas na criação publicitária são funda-

mentais para compreendermos a fragmentação de repertório e a 

repetição de signos deste tipo de comunicação. Por isso, o estudo 

do processo criativo publicitário parece importante para a com-

preensão das imagens na mídia contemporânea, na formação de 

novos profissionais e na discussão da evolução desta atividade 

profissional.

Esta pesquisa buscará explorar o universo criativo do publicitá-

rio. Buscará entender os elementos de sua formação. Procurará 

desmitificar as áreas de criação (redação e direção de arte) como 

únicas detentoras de processos criativos. Colocará em evidência 

as redes de conexões que permitem transmitir ao público inten-

ções, sentimentos e emoções, mostrando que melhor profissional 

será aquele que mais enfeitiçar, conhecer e explorar fontes de 

conhecimento e mediar esses dados com os propósitos das cam-

panhas. Ao mesmo tempo deixará claro que a comunicação pu-

blicitária precisa valorizar o que é importante em sua mensagem: 

a ideia, o conceito criativo para a venda.

Para compreender como o profissional da propaganda percebe 

o seu universo criativo e elabora a fantasia do receptor em sua 

criação, utilizaremos os fundamentos metodológicos da Crítica 

Genética:

A crítica genética utiliza-se do percurso da cria-
ção para desmontá-lo e, em seguida, colocá-lo 
em ação novamente. Quando falo em percurso, 
refiro-me aos rastros deixados pelo artista e pelo 



cientista em seu caminhar em direção à obra en-
tregue ao público. Essa arqueologia da criação tira 
esses materiais das gavetas e dos arquivos e os põe 
em movimento, reativando a vida neles guardada. 
(SALLES, 1998, p.13)

Um diagnóstico da formação profissional do publicitário na 

atualidade poderá apontar fatores e causas para o enfraqueci-

mento do repertório e do processo criativo, já que os estudantes 

universitários das últimas três décadas receberam apenas fórmu-

las e fragmentos de conhecimento, causadas pelo reducionismo 

das atuais propostas pedagógicas do currículo dos cursos de co-

municação.

A formação universitária tornou-se pobre e mecanicista. O cur-

so de graduação de Publicidade e Propaganda não oferece nem 

instrumentais, nem conhecimento holístico para a formação pro-

fissional. Por outro lado, o cotidiano das agências de publicidade 

não privilegia o processo criativo da mensagem, estimulando a 

repetição de velhas fórmulas encobertas por discursos e termino-

logias modernas. 

O vínculo entre a universidade e o mercado de trabalho é frá-

gil, o que privilegia o distanciamento e a superficialidade na for-

mação do jovem profissional. Neste cenário apresentado, a inda-

gação mais relevante que se impõe é saber por que o processo 

criativo do publicitário fixou-se nos estereótipos padronizados 

pela mídia, ignorando os processos e as conexões de rede para a 

formação do repertório criativo.

O objetivo desta pesquisa foi investigar o processo criativo do 

publicitário, questionando o repertório cultural e estético utilizado 

para a elaboração das mensagens. Cenário, personagens, luzes e 

cores, elementos que buscam intensificar a reação do receptor, 

fizeram parte das análises, assim como as mídias em que estas 

mensagens são veiculadas.



Selecionamos referências da publicidade divulgadas nas princi-

pais publicações do setor, nos anuários de propaganda e em ca-

dernos de esboços de publicitários, para destacar os processos de 

criação utilizados. Em geral, a bibliografia existente sobre publici-

dade é normativa e técnica, não auxiliando a discussão do tema. 

Por isso, o uso das citações de sites e revistas especializadas. Os 

profissionais da publicidade colaboraram na investigação sobre 

seus processos criativos, assim como professores e estudantes 

contribuíram com depoimentos para a pesquisa.

A tese está estruturada em quatro capítulos: E tudo começou 

na sala de aula, O repertório e o processo criativo do publi-

citário, Ensinar a fazer x Ensinar a pensar e A interferência 

do cliente no processo criativo da publicidade.

No primeiro capítulo, E tudo começou na sala de aula, apre-

sento minhas motivações para o desenvolvimento do tema pes-

quisado, oriundas de observações colhidas em 10 anos de super-

visão de projetos e orientações para trabalhos de conclusão de 

curso. 

Fica evidente que o acúmulo de informações não aciona a rede 

de conhecimentos, apenas serve como um reservatório, uma bi-

blioteca de assuntos que, na maioria das vezes, não se transfor-

mam em repertório. Fica evidente, também, o comportamento 

crítico dos estudantes e jovens profissionais, que normalmente 

sabem até analisar a produção publicitária, mas, dificilmente, 

sabem fazer esta produção, deixando quase que banal todo o 

processo de criação que envolve a produção de uma campanha 

publicitária. A geração que chega às universidades apresenta pro-

cessos de aprendizagem diversificados e suas expectativas, muitas 

vezes, não são correspondidas. 

No segundo capítulo, O repertório e o processo criativo do 

publicitário, apresentamos diversos estudos de caso e análises de 

campanhas publicitárias, bem como processos e repertórios desen-



volvidos. A definição de repertório e a investigação do repertório 

desejável para o publicitário também foram contemplados. 

O terceiro capítulo, Ensinar a fazer x ensinar a pensar, bus-

cou estudar como a diferença de perfis dos profissionais da pu-

blicidade interfere no andamento dos conteúdos em sala de aula. 

Uma polêmica sobre as diretrizes pedagógicas – interdisciplinar 

e transdisciplinar – tornou-se necessária neste capítulo. A tecno-

logia e a profissionalização ganham destaque na pesquisa, mos-

trando o desdobramento da profissão em muitas atividades e a 

obrigação dos cursos universitários de acompanhar as tendências 

mercadológicas para responderem aos anseios profissionais. Dois 

questionamentos surgem, então: e a formação para a cidadania? 

É possível pensar na universidade sem o obscuro direcionamento 

da educação para a formação de mão de obra?

O cliente é tema do quarto capítulo, As interações com o 

cliente no processo criativo da publicidade: procuramos mos-

trar que a pressão para o enquadramento da educação universi-

tária para as tendências profissionais é, muita vezes, um bloqueio 

à criatividade. 

 Nas considerações finais, discutimos a dilaceração da publi-

cidade como forma, a falta de dialogo entre a academia e o merca-

do, além da ausência de lideranças na profissão. Concluímos que o 

propósito funcional da atividade nem sempre valoriza o repertório, 

a técnica e o próprio ato de criar, sendo as consequências para a 

atividade e para a formação profissional bastante impactantes.
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Capítulo 1

E tudo começou na sala de aula

Miró sentia a mão direita
demasiado sábia

e que de saber tanto
já não podia inventar nada.

 
Quis então que desaprendesse

o muito que aprendera,
a fim de reencontrar

a linha ainda fresca da esquerda.

Pois que ela não pôde, ele pôs-se
a desenhar com esta

até que, se operando,
no braço direito ela a enxerta.

A esquerda (se não se é canhoto)
é mão sem habilidade:

reaprende a cada linha,
cada instante, a recomeçar-se.

João Cabral de Melo Neto – Serial

Ao destacar este poema para iniciar o capítulo, repito um sen-

timento cruel e muito necessário para a sobrevivência – a angús-

tia do recomeço. Talvez, assim fique mais claro explicar de onde 

surgiu este tema e como ele ganhou forma para o seu desenvol-

vimento, resultado de minha carreira profissional e acadêmica.

 Se partimos para uma experiência que, por algum motivo, já 

vivemos anteriormente, mas, agora, vamos vivê-la novamente, a 

ideia de recomeçar pode parecer quase o mesmo que o renasci-

mento. Contudo, a possibilidade de fazer novamente, mudar o 

que foi feito errado e ousar ir além do que se é compreendido, 

parece também uma oportunidade única de se sentir mais vivo e 

forte.
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O descontentamento com o tempo presente é um elemento 

natural da essência humana. Ontem ou amanhã parecem sempre 

melhores do que o hoje. Ou porque o ontem é uma referência 

na lembrança ou porque o amanhã é a diferença no futuro. “Em 

última instância, adaptar-se é morrer” (CORTELLA, 2000, p. 39).

As transformações das últimas décadas tornaram o mundo 

mais veloz e competitivo. A tecnologia construiu um modo e uma 

linguagem de fazer, que parece ter deixado todas as coisas mais 

flexíveis. Vivo a intensidade desse período de mudança. Fui da 

datilografia e do curso de informática para a linguagem DOS, e 

do past-up ao Photoshop. 

Comecei a trabalhar no início da década de 90, um momento 

de grande mudança no modo de fazer, que se transformou tam-

bém em um grande momento de mudança no modo de pensar a 

propaganda, e por que não, toda a comunicação. 

O primeiro contato que tive com a publicidade foi em casa, 

com a família. Avô, pai, mãe, tio, todos envolvidos com esta pro-

fissão. Contudo, foi em 1991, durante a Semana Internacional de 

Criação Publicitária, organizada por uma empresa de mídia espe-

cializada em marketing e propaganda, a Editora Referência, que 

flertei com esta área, com uma postura mais profissional. 

Este evento, hoje, já na 25ª edição, foi um dos principais conta-

tos dos profissionais brasileiros com a produção publicitária mun-

dial até a chegada da internet. Com ela, as portas para o que é 

produzido em qualquer lugar do mundo e no mais variado for-

mato ou ferramenta, foram abertas, alterando também a nossa 

forma de ver e perceber o que acontecia mundo afora.

E a minha primeira experiência com o que o mundo da propa-

ganda fazia foi incrível e muito intensa. Mesmo com a proximi-

dade familiar que me permitiu acompanhar gravações e edições 

de comerciais, ainda antes dos 10 anos de idade, essa intimidade 

com um universo criativo muito maior foi um momento revelador. 
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O desfile de publicitários estrangeiros mostrando suas campanhas 

para marcas como Coca-Cola, Nike, Apple e de marcas que fomos 

conhecer alguns anos depois, como a Starbucks, deixou registra-

do em minha mente a seguinte lição: para ser bom e memorável 

é preciso ser criativo e inovar o óbvio, pois nada pode ser mais 

óbvio que a emoção de desejar e conquistar algo, princípio ativo 

da publicidade.

A mensagem publicitária é o braço direito da tec-
nologia moderna. É a mensagem de renovação, 
progresso, abundância, lazer e juventude, que 
cerca as inovações propiciadas pelo aparato tec-
nológico. Ao contrário do panorama caótico do 
mundo apresentado nos noticiários dos jornais, 
a mensagem publicitária cria e exibe um mundo 
perfeito e ideal. Essa mensagem, contudo, não 
se limita ao mundo dos sonhos. Ela concilia o 
princípio do prazer com o da realidade. Quando 
indicado o que deve ser usado ou comprado, des-
tacando a linguagem da marca, ícone do objeto. 
(CARVALHO, 2006, p. 11)

Paul Twin, diretor de criação da Lintas, em Londres, destacou, 

inclusive, que para a propaganda ser criativa, é preciso que o 

cliente também seja criativo. Esta frase continua fazendo muito 

sentido 19 anos depois e inspirou o quarto capítulo desta tese. 

Após a sofisticação das técnicas de venda com o desenvolvimento 

do marketing, o anunciante tem cada vez mais números a admi-

nistrar e menos ideias para lançar. Este fato interfere em tudo o 

que fazemos atualmente em comunicação e, evidentemente, nos 

rumos da profissão.

Um filme inglês para os cartões Hallmark chamou muito a mi-

nha atenção durante aquela semana. Sentimento, conflito de ge-

rações e a importância do registro de uma história de vida foram 

colocados em 30 segundos de profunda emoção. Uma mensa-

gem simples e de fácil entendimento refletia o retrato da marca: 
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a vida é repleta de lembranças, que com os cartões Hallmark, se 

tornam especiais e eternas. 

Uma senhora na expectativa de receber uma carta de um 

ente querido, todos os dias conferia a caixa de correspondências. 

Acompanhava o entregador e encontrava apenas trivialidades, 

como a conta de luz. A vizinha da frente, jovem, com trinta e 

poucos anos e com uma família “perfeita”, observava a idosa dia-

riamente e percebia seu desapontamento cada vez que o carteiro 

ia embora e nada de especial havia chegado para ela.

Um dia a senhora percebe um envelope bonito sendo colocado 

pelo carteiro em sua caixa de correspondências. Ela corre até lá, 

pois, finalmente, havia recebido algo diferente e próximo a sua 

expectativa, talvez a carta de algum familiar. Ao abrir o envelope, 

encontrava um bonito cartão convidando-a para um café na com-

panhia da jovem e sensível vizinha. O filme terminava com um 

sorriso espelhado ao cartão, traçando ali dois sentimentos brutal-

mente cotidianos – o medo da solidão e a felicidade da amizade. 

Esse comercial ainda é a minha grande referência. Não importa 

o espaço que os cartões, cartas ou impressos perderam para a 

comunicação tecnológica. Aquela cena é uma grande representa-

ção do comportamento e sentimentos humanos. Desde os tem-

pos de Hopkins, famoso redator dos anos 30, a leitura e tradução 

do comportamento são os segredos da publicidade: “o homem 

da propaganda estuda o consumidor, tenta colocar-se na posição 

do comprador. Seu êxito depende grandemente disso, como ex-

clusão de tudo o mais” (HOPKINS, 1966, p. 31)

Outros casos brilhantes surgiram, mas aquele exemplo estabe-

leceu as marcas e expectativas profissionais em minha trajetória. 

Não posso deixar de lembrar também o que me despertou para a 

pesquisa de processos e do percurso criativo. Eu e um milhão de 

publicitários, entre 30 e 50 anos, gostariam de ter feito o comer-

cial da Valisère: o primeiro sutiã. Contudo, esta campanha ficou 
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ainda mais fantástica quando li os detalhes de sua criação no livro 

do Washington Olivetto, possivelmente o maior ícone da publici-

dade para a minha geração. Há pouco tempo, Olivetto detalhou 

esse processo criativo do comercial da Valisère no livro chamado 

O primeiro a gente nunca esquece.

Quando a reunião acabou, eu já não tinha a me-
nor dúvida. Um comercial narrando a experiência de 
uma menina com seu primeiro sutiã poderia rejuve-
nescer a marca Valisère. E poderia também deixar 
aquela lingerie de nylon com cara de algodão. (...) 
Em 1987, Camila Franco e Rose Ferraz já eram duas 
excelentes redatoras. (...) Sugeri que trabalhassem 
em dupla no roteiro, já que poderiam fazer com a 
memória aquilo que eu teria de fazer com a imagi-
nação.  (...) Camila e Rose me mostraram o roteiro 
do comercial “Valisère – primeiro sutiã. Depois de ler 
fiz apenas uma pequena ressalva a respeito da assi-
natura. (...) Propus que trocássemos a assinatura por 
uma frase que fosse quase um resumo do filme, ab-
solutamente linear, uma espécie de legenda falada. 
Assim surgiu a locução “O primeiro Valisère a gente 
nunca esquece.” O roteiro estava pronto. Tínhamos 
confiança nele como raríssimas vezes conseguimos 
ter nessa profissão. A dúvida é uma característica da 
atividade publicitária. (OLIVETTO, 2008, p. 16)

Perseguir a qualidade 

e a boa ideia parece ser 

a grande sina da publi-

cidade. Entender nosso 

processo criativo é sem-

pre um grande desafio de 

pesquisa, pois depende 

de dois fatores que exi-

gem atenção e tempo: 

experimentar e observar. 

Estes são os caminhos 

Figura 1: cena do comercial 
“O primeiro Valisère a gente 
nunca esquece”
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para o processo de criação, muito além da simplificada afirmação 

de alguns publicitários que definem nosso processo como algo 

próximo da tentativa e do erro.

Criar propaganda significa observar o outro, entender suas es-

colhas, pensar como ele e sentir sua pulsação para poder trocar 

elementos que confirmem uma comunicação entre a marca e o 

público. Picasso dizia que aprendeu a ver com as crianças, para 

permitir que sua imaginação trabalhasse sem preconceitos. O pu-

blicitário precisa observar o seu público para dar-lhe a verdade 

sobre as suas expectativas, mas precisa de liberdade criativa para 

deixar este sentimento se transformar em verdade, completando, 

assim, a identificação com o seu público.

É difícil identificar quantas marcas existem para o consumidor 

relacionar, lembrar e, talvez, comprar. No início dos anos 2000, 

afirmava-se que eram 40.000, mas esta é uma conta impossível 

de se confirmar. Não deixamos de acreditar que sejam muitas. Sa-

bemos que o consumidor ou conhece ou tem acesso a milhares. 

Basta fazer um experimento no supermercado, na farmácia e no 

shopping center. 

Com a chegada da nova classe média ao mercado consumi-

dor nesta última década, pudemos perceber a força das marcas 

que contaram belas histórias e investiram em sua comunicação. 

Quanto mais estimulante e próxima do consumidor, mais dese-

jável esta marca pode ser. Para algumas consumidoras da nova 

classe C, marcas como sabão em pó Omo, açúcar União e refri-

gerante Coca-Cola eram o sonho que se tornou realidade. Por 

décadas acompanharam suas comunicações, repetiram seus slo-

gans, opinaram sobre troca de embalagens e, finalmente, pude-

ram consumi-las em sua rotina.

Dentro deste mar de marcas, algumas traduzem melhor as ex-

pectativas do público em relação ao próprio produto e à imagem 

que ele transfere. A publicidade tornou-se a linguagem exclusiva 



13

de uma marca, a sua manifestação e uma forma de envolvimen-

to. Criar para uma marca significa buscar a maneira de torná-la 

única, mesmo que ela tenha centenas de promessas semelhantes 

ao seu redor.

Sendo assim, não é possível aceitar que a criação publicitária 

seja realizada pela tentativa e erro. Seu processo exige, além do 

conhecimento do produto, um profundo envolvimento com as 

coisas do cotidiano, com a cultura e com a visão de mundo das 

pessoas que estarão envolvidas nesta história. 

Isaac Asimov previu, em 1977, no conceituado jornal america-

no Advertising Age:

Está claro que a publicitologia é essencialmente a ci-
ência da persuasão. Publicitários e vendedores sem-
pre souberam disso, e a tecnologia moderna am-
pliou a capacidade de persuasão. Que melhor uso 
para essa ciência do que persuadir a humanidade a 
salvar-se? Com comunicação global, a publicidade 
pode, nas próximas décadas, alcançar a todos no 
mundo, e a publicitologia será então chamada a de-
senvolver técnicas que tornem possível estabelecer 
a cooperação mundial em bases firmes. Devemos 
“vender” ao mundo, através de técnicas de persu-
asão criadas pela publicitologia, a necessidade de 
reduzir a população, de conservar e reciclar os recur-
sos do planeta, de explorar o espaço para comple-
mentar o suprimento de energia da Terra. Acima de 
tudo, a humanidade precisa “comprar” a necessida-
de de empregar seus impulsos agressivos não contra 
si mesma, mas no combate à ignorância e à estupi-
dez e para estender as fronteiras do conhecimento 
e da sabedoria. Dessa forma, talvez consigamos ser 
salvos. (Meio&Mensagem, editorial 2010, p. 74)

A publicidade cria e conta histórias para ser memorável, para 

tornar aquela marca parte da personalidade de seu consumidor. 

E ser criativo é resolver o problema da marca respeitando a fra-

gilidade de seu público. Bernd Misske, vice-presidente de criação 
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da Young&Rubican de Frankfurt, foi testemunha de uma situação 

inusitada para a agência e para a marca Bosch.

A queda do Muro de Berlim, o início da década de 90, foi um 

imenso desafio para as grandes marcas que já atuavam no mer-

cado ocidental e começavam a explorar novos mercados. A Bosch 

veiculou um comercial onde o produto serrava uma casa ao meio 

para figurar sua potência e eficiência. O comercial não apresen-

tou problema algum para o público da ex-Alemanha Ocidental, 

já acostumado com as figuras de linguagem e exageros da pro-

paganda para chamar a atenção para o desempenho do produto. 

Porém, o mesmo não aconteceu para o público da ex-Alemanha 

Oriental, ainda ingênuo e crente de todas as possibilidades do 

discurso publicitário.

Uma solução para um público e um problema para outro. A 

Bosch vivenciou uma situação que, com o fortalecimento das 

marcas globais, mas atuação regional, a publicidade precisou 

anexar ao seu processo criativo: a leitura de tendências e particu-

laridades. Além das expectativas do público local, a marca precisa 

de uma aura global que não interfira em suas atuações regionais.

Algumas oportunidades ocorrem em nossa trajetória e modifi-

cam nossos destinos. Enquanto o debate sobre a globalização e a 

internacionalização das agências de publicidade fervia em nosso 

país, fui para o Festival de Cannes, em 1997. Era um contato ime-

diato com tudo que fora produzido no mundo.

Em 1997, então com apenas cinco anos de profissão, parti-

cipei do mais importante prêmio da publicidade mundial. Após 

uma semana de imersão em filmes e anúncios, formatos de mídia 

apresentados na época, decretei que não seria possível ficar com 

a referência da publicidade nos moldes que eu conhecia.

A sensação foi de desconstrução. Parecia que nada do que eu 

sabia ou havia aprendido, seja na prática ou na sala de aula, fazia 

sentido. Um imenso vazio me assombrava. Ao mesmo tempo em 
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que todo aquele repertório da publicidade mundial apontava um 

novo caminho, tudo o que havia deixado no Brasil parecia estar 

morto, mesmo quando assistia aos comerciais brasileiros e seu 

excelente desempenho na premiação.

Novos formatos já iniciavam uma revolução nas mídias tradi-

cionais e fontes tão diversificadas de informação se apresentavam 

sem perspectiva de fim. O arquivo da propaganda, o clube da cria-

ção e os anuários rapidamente se reduziram a relíquias. Uma nova 

maneira de pensar a profissão ocupou a minha mente. O que vi ali 

me fez querer recomeçar tão cedo, antes de completar 5 anos de 

profissão. Queria começar a fazer tudo de novo e diferente.

O Festival de Cannes apresenta a criação publicitária produzi-

da em quase todas as partes do planeta. Dividido em categorias 

de mercado (bebidas alcoólicas, 

carros, bancos, entre outras), os 

comerciais são apresentados em 

salas de projeção, traduzidos ou 

com legendas em inglês, durante 

os primeiros dias do festival. Um 

júri formado por profissionais de 

diversos países escolhe as melho-

res ideias, que são premiadas no 

último sábado da semana do prê-

mio. Talvez essa seja a mais enri-

quecedora experiência coletiva da 

profissão. Encontram-se pessoas, 

pensamentos diferentes e um cho-

que de métodos e ferramentas é 

apresentado àqueles que têm essa 

oportunidade.

Naquele ano, o livreto do Festival, produzido para os brasilei-

ros, apontava as novas mídias como a revolução da propaganda. 

Figura 2: Capa da edição 
brasileira da revista sobre o 
Festival de Cannes 1997
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Nem se mencionava a internet. 

A nova mídia era busdoor, por 

exemplo, que recebeu até uma 

ilustração divertida produzida na 

agência em que eu trabalhava na 

época, para lançar o Vídeo-Bus 

no litoral paulista, uma televisão 

instalada dentro dos ônibus da ci-

dade santista, com conteúdo pro-

duzido para a população usuária 

do serviço de transporte. 

Porém, apesar da publicidade 

brasileira se destacar no festival 

como uma das mais criativas, percebi uma diferença imensa nas 

nossas produções em relação às inglesas, americanas e espanho-

las: o repertório de nossas marcas parecia mais frágil. Dependía-

mos mais de uma sacada genial do que de uma ideia que evoluía 

com a marca, que contava a sua história por meio de um grande 

conceito que poderia durar décadas.

As palestras apresentadas no festival mostra-

ram uma sintonia entre planejamento e criação, 

essência de marca e construção de identidade. 

Outro ponto importante foi a compreensão de 

que mensagens simples são fáceis de entender e 

podem transformar uma marca em algo memo-

rável. Isso parecia não ser novidade como teoria, 

mas se tornava quase inédito durante a exibição 

dos filmes Just do it, da marca de produtos es-

portivos Nike. Vi ali a construção de um grande 

conceito de marca, o nascimento de uma persona-

lidade construída para se identificar com milhares 

de consumidores.

Figura 3: ilustração da 
comunicação de lançamento 
do Vídeo-Bus

Figura 4: cena do comercial 
da Nike com a assinatura da 
marca
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Definitivamente o Festival de Cannes me ensinou o que é a  

construção de uma marca. A partir daquele momento, casos 

nacionais, como Bombril e Fusca, já não eram suficientes como 

exemplo. Não por falta de qualidade, mas por serem poucos, ou 

sempre os mesmos exemplos. Uma marca forte tem uma ideia 

consistente que pode ser alimentada por décadas, atualizada na 

forma, mas preservada no conteúdo. 

Isso é tão verdadeiro 

que a Revista da Criação do 

Meio&Mensagem publicou, 

em 2009, um especial de 25 

anos do comercial “1984”, 

da Apple. Com o título “O 

minuto mais famoso da pro-

paganda mundial”, a revista 

destacou entre o levantamen-

to histórico e depoimentos de 

publicitários, que o comercial 

teaser mais caro da história revolucionou a estética das marcas.

No terceiro intervalo do 31º Super Bowl, a Apple mostrou o 

conceito da sua marca sem sequer um produto exposto sequer. 

Dirigido por Ridley Scott, recém-saído do sucesso no cinema de 

Blade Runner, o comercial criado por Lee Clow e Steve Hayden, 

da agência Chiat Day, de São Francisco, era uma metáfora da luta 

contra a IBM, a gigante líder mundial na fabricação de computa-

dores. 

O comercial foi inspirado no livro de Georg Orwell, 1984, com 

imagens de um estado militar e tecnológico dominante, onde os 

indivíduos são amontoados em filas, vestidos com uniformes. O 

Big Irmão (Big Brother), o ditador, assim como no livro, comemora 

o fim dos “pensamentos contraditórios”. Em defesa da liberdade, 

uma atleta vestida com “shorts laranja vibrante e camiseta branca 

Figura 5: capa da Revista da Criação, maio 
de 2009

Figura 6: cenas do primeiro 
comercial da Apple veiculado 
na TV americana, em 1984
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ilustrava – o Macintosh em estilo Picasso” arremessa um martelo 

em direção à tela, que explode. Sobre essa cena aparece o letrei-

ro: “Em 24 de janeiro, a Apple Computers lançará o Macintosh. 

E você verá por que 1984 não será como 1984”. (Revista da Cria-

ção, 2009, p. 46)

Naquela época, computador era um domínio corporativo e a 

Apple viria democratizar o acesso das pessoas (a massa) ao com-

putador. O discurso de Steve Jobs na apresentação do comercial 

para os executivos da empresa deixou claro o objetivo daquela 

propaganda: mostrar para todo o mercado (consumidores, distri-

buidores e produtores) que a Apple seria a marca que derrotaria 

não apenas a IBM, mas o corporativismo e a mesmice. Era isso 

que aquele comercial preci-

sava mostrar. 

O computador, o próprio 

Macintosh, a Apple e o mer-

cado passaram por muitos 

desafios, problemas e mudanças, mas a marca até hoje é sinal 

de inovação e estilo de vida, transformando-se em um ícone de 

“marca design”. “O design é mais que um desenho, projeto, arte 

criativa ou qualidade estética, o design passou a ser vantagem 

competitiva, por ser capaz de despertar emoções nos consumido-

res.” (HSM Management, 47, 2004, p. 97)

O objetivo muito claro e uma linha de pensamento que con-

duziu todo o seu desenvolvimento apontam o planejamento cria-

tivo da marca Apple, que escolheu condutas e caminhos para 

administrar toda a imagem da marca. Este planejamento está na 

filosofia da marca, já orientada pelo cliente – o polêmico Steve 

Jobs, o que traz grande oportunidade e desafio para a agência de 

propaganda da marca.

A BMW também usou o design como estratégia para sua ofen-

siva no segmento de carros de luxo, investindo mais de U$S 1 bi-

Figura 7: imagem dos 
produtos Apple
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lhão no desenho de um novo sedã – o Série 7. Para o lançamento 

do esportivo Z4, Cris Bangle – o projetista-chefe – citou Stephen 

Jay Gould, escritor e paleontólogo, autor da teoria do “equilíbrio 

pontual”. 

O conceito principal desta teoria afirma que “a evolução cami-

nha lentamente, mas nem sempre com firmeza. Às vezes a evo-

lução pode ser interrompida por uma mudança 

brusca e rápida”. Para o projetista-chefe Bangle, 

a evolução do design dos carros estava lenta, mas 

a BMW encontrou o momento certo para romper 

bruscamente com este ciclo.

Para tudo seguir a mesma linha, além da curiosa apresentação 

do novo modelo, um strip-tease, como Bangle nomeou, a comu-

nicação da marca precisaria acompanhar o mesmo pensamento e 

estratégia criativa.

Bangle revelou primeiro as rodas do carro, depois 
a lateral, e então foi subindo pelo capô, agindo 
nesse meio tempo como uma espécie de mestre-
-de-cerimônias em quinta marcha: “Chamo a isso 
de ‘design de chamas’ … Estas são superfícies 
que se movem; é uma sensação de ‘Uau, lá va-
mos nós’… Proporção, superfície, detalhes, trans-
mite emoção e, mesmo assim, está sob controle… 
Controle, controle, controle – isso é o mais impor-
tante.” No fim, ele relutou em desnudar o carro 
todo.  (HSM Management, 37, 2003, p. 102)

A BMW foi uma das primeiras empresas a estimular a interati-

vidade da marca na internet. Em 2000, com as mudanças estra-

tégicas e lançamento de novos modelos, a empresa criou uma 

comunicação muito próxima aos anseios de seu público-alvo: ho-

mem, entre 40 e 50 anos, US$ 150.000 de rendimento, sendo 

dois terços deles casados e sem filhos. O dado mais interessante 

do perfil destes consumidores é que 85% deles usam a internet 

Figura 8: sedã, série 7, com 
o projetista Cris Bangle e o 
esportivo Z4



20

antes de finalizar a compra de um carro da marca. 

Sob a batuta de Jim McDowell, VP (vice-presidente) de marke-

ting da BMW para América do Norte, a BMW queria mostrar seu 

novo conceito nada tradicional, ou seja, mostrar a seus consumi-

dores o que faz da BMW uma BMW. 

A agência Fallon produziu 8 curta-metra-

gens exclusivos para a campanha da marca 

na internet – o projeto BMW Films. A estru-

tura de todos os curtas apresenta o mesmo 

desenho: um personagem principal ajuda 

pessoas que passavam por situações compli-

cadas ou de risco usando técnicas de direção 

a bordo de um BMW. 

Participaram dos filmes grandes diretores, 

como David Fincher, Ridley e Tony Scott, John 

Frankenheimer, Ang Lee, Wong Kar-Wai, Guy Ritchie, Alejandro 

González Iñárritu, John Woo e Joe Carnahan. Cada diretor teve 

liberdade e controle criativo sobre o conteúdo e a direção, para 

fazer o que quisesse nos filmes, algo que eles poucas vezes en-

contraram em Hollywood, e algo que a BMW também não per-

mitiria se a encomenda fosse uma campanha moldada aos con-

ceitos tradicionais das empresas.

No planejamento publicitário encontramos duas tendências: a 

das provas e a dos conceitos. A tendência das provas é baseada 

em números. São pesquisas de mercado e análise de tendências, 

usadas como os principais elementos de convencimento das rotas 

e condutas indicadas no conceito publicitário. A tendência dos 

conceitos é mais subjetiva, interpretativa e sensível. É a busca de 

uma história, do sentimento de marca que possa tornar sua cam-

panha memorável. O conceito busca suprimir o dado quantitativo 

em suas entranhas, caminhando para uma lógica construtiva de 

personalidade e emoção, transformando o dado bruto em vida.

Figura 9: cenas do curta-
metragem da BMW 
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Essa possibilidade de desenvolver o planejamento de uma 

campanha não era prática no mercado nacional. Poucas agências 

abriam seus processos e mostravam as interpretações de dados 

ou a equipe discutindo os rumos da campanha. Vendíamos a ima-

gem de que a publicidade era mágica, inspiração de indivíduos 

afortunados que encantavam a todos: clientes, público e até mes-

mo a mídia. Em certos momentos parecia até que nem era uma 

atividade profissional, mas “inspiracional”, algo que resultava de 

insights sem história, chamados de inspiração. Era quase mística, 

artística e, mesmo atualmente, ainda percebemos um certo gosto 

em ser tratada assim, apesar de não haver mais espaço para isso.

Tinha a forte impressão que enquanto o mercado mundial se 

profissionalizava cada vez mais, utilizando novas ferramentas de 

marketing e comunicação, ampliando a área e a estratégia de 

atuação, a publicidade brasileira cuidava do seu feudo, parabe-

nizava-se por seus prêmios, mas estava muito pouco atenta às 

dinâmicas e perdas diárias da profissão. 

Mas, como uma atividade que está diretamente ligada a mar-

cas globais pode se preservar em um casulo? Não pode, tanto que 

o final da década de 90 foi uma corrida para a modernização dos 

discursos, junção de agências nacionais a grupos internacionais e 

uma forte concorrência com os tais novos formatos: promoção, 

marketing direto e finalmente a internet. 

Como acompanhar as rápidas transformações do mer-
cado global sem ser deixado de lado na frenética, con-
corrida e exigente arena do consumo? O desafio que se 
impõe a praticamente todas as marcas exige também 
mudança de postura das agências responsáveis pela co-
municação dos produtos e serviços que as estampam. 
Para muitos grupos, redes e empresas independentes, 
não está sendo fácil trilhar caminhos pouco conhecidos 
na velocidade ditada pelos desejos dos consumidores – 
que estão cada vez mais hábeis e seletivos no manuseio 
do controle desse diálogo .  (Meio&Mensagem, edito-
rial especial 30 anos, 2008, p. 50)
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No início de minha atuação profissional sempre estive ligada à 

criação, mas isso não significava que não conhecia ou estudava 

outras áreas. Muito pelo contrário. Como a minha carreira pro-

fissional não se desenvolveu nas grandes agências do mercado, a 

minha visão da profissão era obrigatoriamente mais abrangente, 

uma questão de sobrevivência. Oriunda de uma empresa familiar 

e voltada para o mercado imobiliário, com parentes atuantes em 

sindicatos e associações, eu me sentia um pouco mais generalista 

da propaganda, envolvendo-me com as diversas áreas do negócio.

A área de planejamento parecia-me o grande objeto a se con-

quistar depois da experiência de Cannes somada ao cotidiano 

profissional. Se meu pensamento poderia ser plural, pois ima-

ginava tantas possibilidades de soluções para os problemas dos 

clientes, bastava unir o meu espírito criativo com o pensamento 

estratégico – o planejamento – ou seja, ideia e conceito, para che-

gar à base da construção de uma marca, construindo finalmente 

histórias e personalidades para os anunciantes.

Sentindo falta de argumento ou de instrumento, corri para 

uma pós-graduação em busca do novo e, principalmente, de con-

teúdo. Escolhi a área de marketing para complementar os meus 

conhecimentos em criação publicitária. Não encontrei nada dife-

rente dos conceitos de Philip Kotler, reeditado pela décima vez, 

trocando os casos e repetindo as fórmulas. Frustrada e achando 

que  deveria mudar de país, resolvi dividir a minha impressão de 

que a formação profissional dos publicitários estava defasada e 

que este fato estava em todos os níveis de ensino. Pensava conti-

nuamente que deveria terminar o curso de história, ainda tranca-

do, para buscar o que não encontrava em lugar algum.

Temia também alimentar o eterno ranço que o mercado pro-

fissional publicitário tem pela participação da academia na for-

mação do profissional. Para os publicitários, o diploma é algo 

necessário para a empregabilidade, mas nada importante para o 
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desenvolvimento profissional. Contudo, esta leitura parece trans-

formar a experiência universitária em uma experiência técnica e, 

sendo assim, nunca haverá atualização entre a teoria e a prática, 

pois a preocupação não está na formação intelectual, mas no 

aprendizado ferramental. Esta ideia tornou-se tão forte que será 

explorada em outro capítulo desta tese.

Durante uma nova tentativa em um segundo curso de pós-

-graduação, agora focado em comunicação, recebi convite para 

proferir uma palestra no SENAC. Percebi que era uma oportuni-

dade para rever o que dizia, o que pensava. Tive de reorganizar 

as minhas referências para contar em uma hora o que era fazer 

propaganda, encomenda solicitada pela coordenadora do curso de 

extensão. Falei por 3 horas e saí com uma sensação de que as coi-

sas poderiam ser diferentes. Muitas pessoas compartilharam ideias, 

buscavam fontes, discutiam os assuntos propostos e aquilo me pa-

receu ótimo. Foi uma reação positiva a uma recepção calorosa às 

minhas ideias.

Nos dois anos subsequentes persegui cursos, estágios, pales-

tras, enfim, tudo o que me aproximasse da sala de aula, da for-

mação de pessoas, da estrutura do curso de publicidade. Pas-

sei por outras especializações, entrei em contato com o universo 

acadêmico e comecei o mestrado. Experimentei lecionar algumas 

aulas em universidades particulares com cursos recém-criados e 

nelas vi a total falta de compromisso dos gestores da educação 

nas formatações de cursos de graduação. 

Finalmente, ao iniciar o mestrado, cheguei à Faculdade Cásper 

Líbero como docente, em março de 2000, para orientar os traba-

lhos de conclusão de curso. Recomeçava então um novo capítulo 

da publicidade na minha vida. Nos últimos 10 anos, a fusão da 

prática de mercado e da experiência acadêmica revolucionaram 

as minhas expectativas em relação ao futuro desta profissão. E a 

angústia do recomeço é a certeza de que não podemos nos adap-
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tar, temos que nos transformar.

Neste período, fui vice-coordenadora do curso de Publicidade, 

coordenadora do Vestibular da instituição e abri a minha agência 

de publicidade. As relações tornaram-se mais plurais, pois a mi-

nha vivência no mercado alimenta a minha paixão e desenvolvi-

mento acadêmicos. Posso dizer que esta duplicidade me permite 

ser crítica com os dois ambientes e, também, mesclar estes co-

nhecimentos para interagir, refletir e propor discussões, como fiz 

nesta pesquisa.
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10 anos de observação: 

o vazio pode estar na sala de aula

”É preciso aceitar que nossa concepção do mun-
do e nosso agir cotidiano são mediados pelo fascí-
nio provocado pela força de um guerreiro.” (RES-
TREPO, 1998, p. 80)

Os cursos de Comunicação Social com habilitação em Publici-

dade e Propaganda têm como obrigatoriedade um trabalho de 

conclusão de curso, o chamado TCC. Iniciei minhas atividades 

como professora universitária ansiosa por mudar o mundo exata-

mente nesta disciplina, a orientação para projetos de conclusão 

de curso, com 2 horas/aula por turma, apenas para aconselhar 

os trabalhos sobre a área de planejamento. Mal começava a in-

teragir com o ambiente acadêmico e já achava que poderia fazer 

diferente. 

Questionava o formato, o objetivo, enfim, tudo. Prepotência 

de iniciante, mas, ao mesmo tempo, estava lá por este motivo, 

promover mudanças, pois a minha entrada na Cásper Líbero es-

tava condicionada a trazer novas propostas para o curso. Ótimo 

como motivação, péssimo como percepção. Cento e cinquenta 

alunos e a burocracia educacional foram as doses de realidade 

que colocaram os meus pés no chão e me mostraram que para 

mudar alguma coisa, primeiro é necessário saber o quê, como e 

se estas mudanças realmente são benéficas às pessoas e institui-

ção envolvidas.  

John Dewey, professor de Filosofia, no início do século XX, do 

Instituto Superior de Formação de Professores da Universidade 

de Columbia, dizia que a Filosofia da Educação significa “a ne-

cessidade de uma nova ordem de concepções que conduza a no-

vos modos de práticas”. Ou seja, a consciência da mudança, seu 

formato e direção são elementos necessários para orquestrar as 
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necessidades das pessoas, da própria instituição e da educação 

como um todo.

Ao mesmo tempo que é muito difícil nos liberarmos das tradi-

ções e traços da nossa cultura para imprimirmos um processo de 

mudança, também é muito tentador apenas impor novas ações, 

como se a educação fosse algo próximo a uma máquina de tes-

tes, alimentada pela vontade de colocar em prática novas ideias, 

porém descuidando-se de seus fundamentos.

É preciso entender como as situações acontecem, como as pes-

soas pensam e o que precisamos fazer para motivá-las. Confesso 

que os primeiros tempos de contato com este novo fazer pro-

fissional foram dotados de sentimentos revolucionários e, claro, 

muitas vezes equivocados. Para Edgar Morin, a causa de nossos 

erros está no modo como organizamos nosso saber em um siste-

ma de ideias, com teorias e ideologias. Este pensamento também 

acompanha a discussão de Dewey, citada por Morin:

Adquirimos conhecimentos inauditos sobre o 
mundo físico, biológico, psicológico, sociológico. 
Na ciência há um predomínio cada vez maior dos 
métodos de verificação empírica e lógica. As luzes 
da Razão parecem fazer refluir os mitos e trevas 
para as profundezas da mente. E, no entanto, por 
todo lado, erro, ignorância e cegueira progridem 
ao mesmo tempo que os nossos conhecimentos.  
(MORIN, 2007, p. 9)

Esta organização do conhecimento acontece sempre por meio 

de uma seleção de dados, que, ao serem hierarquizados, passa-

rão a dirigir nossa visão de mundo. Esta seleção de informação 

interage como as nossas percepções, que resultam da experiência 

de nossas vidas, guardadas e reproduzidas em nossa memória. Se 

tudo depende da qualidade de nossas experiências, em educa-

ção, o hoje, o imediato e o presente podem não dar espaço para 

a discussão de um plano educacional mais coerente e complexo.



27

Naquele momento de início das minhas atividades acadêmi-

cas, o Brasil passava por um intenso estímulo à educação su-

perior. No início da década passada, o governo federal criara 

leis de incentivo tanto para alunos como para as instituições. O 

vestibular (ganhou um novo nome, processo seletivo), permitiu 

também o afrouxamento das exigências intelectuais para ingres-

so na universidade em detrimento do preenchimento da enor-

me quantidade de vagas e cursos oferecidos pela universidades 

particulares.

A universidade era agora uma obrigatoriedade para os jovens 

brasileiros e seu objetivo era reduzido a práticas profissionais. A 

democratização do ensino universitário era o caminho para um 

curso qualquer que garantisse a formação profissional e a empre-

gabilidade. Cada vez mais a formação do homem social e intelec-

tual se afastava do desenho do novo ensino superior.

Enquanto a maioria das notícias sobre o mundo corporativo 

mostra que há uma verdadeira necessidade de conhecimento no 

mercado profissional em geral, a vida universitária está servindo a 

uma empregabilidade de pouca consistência e durabilidade, exa-

tamente pela falta de uma formação real e humana, além dos 

saberes e necessidades técnicas. Peter Drucker, em Administração 

na próxima sociedade, descreve o novo cenário para o “trabalha-

dor do conhecimento”:

Aquela que chamamos de revolução da informação 
é, na verdade, uma Revolução do Conhecimento. O 
que possibilitou a rotinização de processos não foi 
o equipamento: o computador é apenas o gatilho. 
O software é a reorganização do trabalho tradicio-
nal, baseado em séculos de experiência, por meio 
da aplicação de conhecimento e, em especial, de 
análise sistêmica e lógica. A chave não é a eletrô-
nica, mas sim a ciência cognitiva. Isso significa que 
a chave para manter a liderança na economia e na 
tecnologia que estão prestes a emergir é, provavel-
mente, a posição social dos profissionais de conhe-
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cimento e aceitação social de seus valores. Caso eles 
permaneçam como “funcionários” tradicionais e 
sejam tratados como tais, isso equivalerá ao trata-
mento de negociantes dado pelos ingleses aos seis 
tecnólogos – e as consequências provavelmente se-
rão semelhantes. (DRUCKER, 1999, p. 27 e 28)

Portanto, pensar a educação universitária, mesmo no curso de 

Publicidade, muitas vezes considerado um curso de saber técnico, 

portanto “menor” como desenvolvimento de conhecimento, é ir 

muito além das aulas de computação gráfica e dos novos softwa-

res de tratamento de imagem. Publicidade é economia, sociologia 

e psicologia do consumo. É uma forma de representar o mundo e 

quem a faz precisa conhecer, e muito, o alcance e efeitos do seu 

ofício. 

Percebi toda esta conexão de necessidades e possibilidades na 

disciplina de Projetos Experimentais. Além da reunião dos faze-

res da propaganda e suas áreas de atuação, nesta disciplina po-

díamos discutir posturas, situações e, principalmente, a essência 

de nossa profissão. Finalmente, então, estava no local certo para 

amadurecer minhas ideias sobre mudança e fortalecimento da 

propaganda como pensamento e profissão.

Criada para orientar o desenvolvimento do trabalho de conclu-

são do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Cásper 

Líbero, esta disciplina promovia a interação e o jogo entre os sa-

beres profissionais. Sua proposta para o último ano universitário 

foi um exercício importante para pensarmos na verdadeira inter-

displinariedade de conteúdo mais complexo, com uma troca de 

ideias livre da especialização, pois no final o que interessa é a 

articulação de todos os conhecimentos. Mas, os saberes compar-

tilhados e as metas comuns são ameaças ao conforto e a repeti-

ção de fórmulas alimentadas pelo sistema educacional e, por que 

não?, pelo próprio mercado profissional.
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Estaremos neste tempo a nós reservado protegi-
dos do medo e da recusa a que a estagnação do 
sistema educativo nos coloca. Termos condição de 
compreender porque aqui nos juntamos, porque 
o novo que pregamos incomoda em qualquer cul-
tura, porque desacomoda o instituído, o aceito.  
(FAZENDA, 2008, p.15)

A disciplina de Projetos Experimentais apre-

senta até hoje uma característica pedagógica im-

portante: 18 horas semanais e professores das 4 

áreas mais relevantes para constituição do proje-

to: planejamento, pesquisa, mídia e criação. Essas 

áreas recebem disciplinas específicas nos anos an-

teriores do curso e agora são discutidas em con-

junto para gerar o resultado final do projeto: a 

campanha para o cliente com uma completa rede 

de diagnósticos e soluções.

Não posso deixar de escrever que parte desta 

experiência já havia sido iniciada sem mim com 

9 horas/aula semanais exclusivas. Na Cásper Lí-

bero, as orientações de projetos já ocorriam em 

equipes, com rodízio entre os grupos de alunos, e na presença de 

professores específicos de cada área. Um sistema de orientação 

e estímulo bastante diferenciado entre os cursos universitários, 

mas que sofre ataques constantes da burocracia educacional que 

tenta desmontar esta disciplina para apenas 2 horas/aula. 

As justificativas para eliminar este sistema de orientação são 

o alto custo da disciplina, por causa dos salários dos professores 

envolvidos, e a aparente liberdade dos alunos atendidos em gru-

po, com horário específico, fora do tradicional sistema 1 para 50, 

professor versus alunos enfileirados, todos reunidos no mesmo 

lugar no horário da aula.

Ainda conseguimos manter nossa estrutura, porque nos últi-

Figura 10: Projetos 
experimentais produzidos na 
Cásper Líbero em 2008, para 
os clientes KY e Revista GLoss
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mos dez anos um discurso pedagógico foi muito difundido nas 

diretrizes educacionais do MEC – Ministério da Educação – a in-

terdisciplinariedade, sendo inclusive cobrada pelas comissões de 

análise dos cursos superiores em época de credenciamento.

A interdisciplinariedade é uma tema muito discutido, mas pou-

cos pesquisadores realmente se dedicaram à pesquisa deste tema, 

como a pedagoga Ivani Fazenda. Para ela podemos definir este 

conceito como uma discussão entre “saber saber, saber fazer e 

saber ser”, um eterno dilema sobre a parceria, o particular, a de-

fesa de espaços e a oferta do novo.

O projeto experimental – o PEX – é uma disciplina interdiscipli-

nar que envolve várias áreas técnicas do fazer publicitário. É uma 

tentativa, uma aplicação do conceito interdisciplinar, já que pro-

move a integração entre áreas de conhecimento que já são inte-

gradas na prática profissional. Nosso objetivo atual é ultrapassar 

as barreiras da prática profissional e explorar mais intensamente o 

cruzamento de teorias, segmentos e assuntos diversos.

Interdisciplinariedade aplicada às disciplinas técnicas é quase 

uma releitura do dia a dia profissional. É mais do que uma junção 

de disciplinas com algum objeto ou objetivo comum, é um “pro-

cesso de aprendizado respeitando os saberes dos alunos e sua 

integração”. (FAZENDA, 2008, p.21)

Quando iniciei as orientações dos projetos, senti uma enorme 

dificuldade. Os alunos não compreendiam o que era planejamen-

to e muito menos que ele deveria ser estratégico e criativo.  Orga-

nizar e analisar é diferente de planejar. Fazem parte do desenvol-

vimento, mas não concretizam o planejamento. 

Mais uma vez, ele estava distante do que os alunos faziam, 

apesar da disciplina específica fazer parte da grade curricular no 

terceiro ano do curso. Contudo, a base bibliográfica presente no 

curso era referendada por uma bibliografia de administração de 

empresas e marketing, o que afastava ainda mais a possibilidade 
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de pensar um planejamento que não fosse puramente situacional.

Comecei a testar métodos e exercícios para mostrar o que era 

estratégia e criatividade no planejamento publicitário aplicado 

aos clientes dos projetos de cada grupo. As agências experimen-

tais buscam clientes reais no mercado (anunciantes) e desenvol-

vem um diagnóstico completo com uma campanha publicitária. 

O fazer junto com os alunos tornou-se o único meio para mos-

trar o processo, provocá-los a pensar e resolver criativamente os 

problemas. Aprendi que em publicidade o que faz a diferença, 

inclusive na aprendizagem, é a construção e o processo em con-

junto, o que não significa fazer trabalhos em grupo, pois isso 

todo mundo faz desde criancinha. 

Destaco aqui que enalteço o trabalho em equipe, mas redu-

zir o aprendizado em conjunto a apenas isso é simplista demais. 

Aponto a experiência de fazer acontecer juntamente com os alu-

nos como um processo importante e difícil, incompreensível pelo 

sistema educacional atual. Aliás, logo no prefácio do livro de John 

Dewey – Experiência e educação – encontramos uma frase desa-

fiadora: “o campo da educação é uma arena para controvérsias”. 

(DEWEY, 2010: prefácio)

Pessoas pesquisam, leem, têm opiniões, mas, nem por isso, 

produzem ou entendem com clareza o que estão fazendo. Muitos 

dos professores orientadores se viam como “doutores” do saber 

e não compartilhavam a experiência do fazer em conjunto ou até 

mesmo junto com os alunos.  A postura era a de um conselheiro, 

mais velho, dono do saber e bastante distante. Em alguns mo-

mentos, os alunos pareciam pedir conselhos a um avô e eu era a 

quebra do comportamento ali presente.

A percepção dos níveis da interdisciplinariedade 
escolar (curricular, didático e pedagógico) pode-
ria ser repensada em TRÊS planos: a disciplina no 
nível curricular, a interdisciplinariedade no nível 
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Didático e a transdisciplinariedade no nível peda-
gógico. No entanto, a interdisciplinariedade no 
Brasil aponta para uma concepção de que a pró-
pria interdisciplinariedade realiza esse movimento 
de transformação no currículo, na Didática e na 
sala de aula. Isso porque considera que a escola 
precisa trabalhar com um conhecimento vivo, que 
tenha sentido para os que nela habitam: profes-
sores e alunos. O processo pedagógico precisa se 
transformar no diálogo, tanto entre as pessoas 
quanto entre as disciplinas.  (MOREIRA, in Fazen-
da, 2008, p. 87)

Com o meu envolvimento e ingenuidade consegui reunir co-

legas que até então estavam isolados, mas abriram espaço para 

compartilhar um novo desenho deste projeto e, principalmente 

deste relacionamento com os alunos. Tornamo-nos mais um inte-

grante das equipes, mas levamos 10 anos para chegar próximo a 

ideia que tínhamos de compartilhamento e cooperação.

Acredito que até hoje só conseguimos, ao final do trabalho, 

o entendimento do que é uma boa campanha, a necessidade de 

acionar o conhecimento de diversas fontes e áreas, a visão do 

todo. O olhar trezentos e sessenta graus dos processos publicitá-

rios nos coloca frente às duas práticas principais – planejamento 

e criação – testadas inicialmente de forma empírica e depois, ali-

mentada com métodos, normas e verificação do processo.

Quando aponto planejamento e criação como as duas práticas 

principais, não as vejo como áreas ou segmentos, e sim como 

competências que podem ser estimuladas e aplicadas ao fazer 

publicitário. Ou seja, mídia, produção, atendimento, e tantas ou-

tras práticas profissionais, precisam trabalhar com planejamento 

e criatividade para atingir resultados.

Sendo assim, o pensamento de Don Fabun, autor de You and 

Creativity, destacado por outro publicitário dedicado às pesquisas 

sobre criatividade – Roberto Duailibi, reflete o que percebi nas 
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orientações dos projetos experimentais:

Quem quiser estudar como a mente humana 
cria, terá de atravessar uma montanha de livros 
e papéis. No entanto, na base da montanha, 
há um volume espantosamente pequeno de fa-
tos baseados no experimento e na observação. 
(DUAILIBI&SIMONSEN, 2009, p. 9)

Observar os alunos, dialogar com eles e testar possibilidades 

diferentes foi a grande referência para os processos de avalia-

ção pedagógica e de reestruturação da grade curricular de que 

participei em 2006. Nossa tentativa interdisciplinar em projetos 

experimentais foi um ótimo impulso para a reforma curricular do 

curso e também para discussões de novos voos, vislumbrando 

uma outra maneira de ensinar e praticar a publicidade.

Contudo, desta experiência constatei que a sala de aula tem 

deixado um vazio na construção do conhecimento, que as novas 

ferramentas tecnológicas precisam se tornar aliadas do pensar e 

que as instituições ressentem-se da necessidade de mudar e pen-

sar a própria essência. Os professores, então, são os mais resis-

tentes.

A supervisão do projeto experimental aparece aqui como um 

importante objeto de observação, pois é um processo que viven-

cio há oito anos e que me proporcionou muito material de pes-

quisa. 

Destaco aqui como é desenvolvido o projeto e como cada par-

te semeou esta pesquisa. Diferentemente da maioria dos cursos 

de publicidade, o projeto é desenvolvido durante todo o ano leti-

vo, já que o curso da Cásper Líbero é anual, um dos poucos ainda 

neste formato. Durante este projeto, as disciplinas são direciona-

das para este único objetivo: o trabalho de conclusão de curso. 

Não há outro compromisso ou foco durante o ano.
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Outro diferencial importante do projeto e que tem mostrado 

grande benefício acadêmico (já comentadoi anteriormente) é a 

orientação específica por área. Professores com habilidade prática 

em atendimento e planejamento, pesquisa, criação, promoção e 

mídia são os orientadores do projeto.

Não há roteiros pré-formatados ou obrigatoriedades para o 

desenvolvimento do trabalho. O objetivo é estimular a total capa-

cidade de análise e a proposição de novas ideias e ferramentas. 

Os alunos precisam indicar as soluções corretas para o cliente, 

sendo perfeitamente possível a sua aplicabilidade.

Logo no início do processo, os alunos formam equipes, no-

meiam suas agências experimentais e buscam por clientes com os 

quais gostariam de trabalhar. É um processo de escolhas impor-

tantes, pois amizade, sonhos e objetivos são colocados à prova.

Este é um momento bastante específico, pois para o sucesso 

de um projeto, cinquenta por cento está na equipe de alunos 

e cinquenta por cento está na escolha do cliente. Isso também 

se reflete no mercado profissional, pois o grande diferencial das 

agências de publicidade está no desempenho de seus profissio-

nais e no perfil dos clientes que atende.

Um anunciante antiquado, avesso a mudanças e com crenças 

em formatos ou mensagens tradicionais não permite que a agên-

cia desenvolva o seu potencial criativo, da mesma forma que o 

cliente escolhido pelos alunos pode não permitir o bom desem-

penho da equipe, caso não os leve a sério e não seja participativo.

Durante estes anos, percebemos que os clientes mais solícitos 

assim o são, pois perceberam que das universidades realmente 

podem surgir grandes diagnósticos e soluções. Alguns pratica-

mente usam as agências experimentais dos alunos como contra-

-prova de suas agências contratadas. 

Por outro lado, ainda existem empresas, principalmente as 
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grandes, que se recusam a participar ou montam sistemas buro-

cráticos de atendimento ao aluno, dificultando o contato e até 

alterando os dados informados. Isso ocorre porque não julgam 

poder receber alguma informação melhor ou ideia diferenciada, 

ou porque têm medo de dados específicos vazarem para os con-

correntes.

A dificuldade em encontrar um cliente para o desenvolvimento 

da campanha do projeto experimental mostra duas realidades: 

as empresas não acreditam no saber acadêmico e as faculdades 

não alimentam a troca com as empresas. Cada um é dono do 

seu fazer e todos negligenciam a questão da formação do jovem 

profissional.

O tempo breve, o imediato e o instantâneo passa-
ram a dominar, adaptando a lógica do consumo e 
da escolha sem pensar no longo prazo. Sob estas 
condições, a educação enfrenta atualmente de-
safios de grande magnitude. (...) os princípios da 
competitividade econômica de mercado revelam 
a sua oposição a uma grande parte dos ideais da 
educação popular, antes favorecendo processos de 
aprendizagem individual aparentemente neutros e 
despolitizados. (LIMA, 2007, p. 57)

O primeiro contato com o cliente é um momento que se repe-

tirá centenas de vezes durante a vida profissional dos estudantes, 

porém, este é um contato no qual ele ainda pode se apresentar 

como é – um aprendiz. Sendo assim, a ansiedade e a credulida-

de são elementos presentes. O cliente apresenta-se, mostra sua 

empresa, às vezes já aponta um problema e deixa o grupo de 

estudantes maravilhado com aquela porção de vida real. 

O amadurecimento começa com o contato, a negativa, os pe-

didos impossíveis e as verbas inexistentes. Durante o projeto, os 

clientes farão sua agência experimental viver muitas expectativas. 

Poucas vezes nestes dez anos vi clientes dispostos a comparti-
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lhar, respeitando a opinião do jovem e incentivando-o a pesquisar 

mais. Em grande parte dos trabalhos, os clientes são os donos de 

seus mundos e os alunos são os intrusos inexperientes.

Desta relação nasce o discernimento entre a verdade e a farsa, 

das manipulações dos dados e da falta de visão dos, até então, 

admirados empreendedores anunciantes. O levantamento de da-

dos sobre o mercado, as empresas concorrentes e a história de 

comunicação do segmento permitem contato com muitas fontes 

de dados. Fornecedores de pesquisa de mercado, como Ibope, 

Nielsen e Ipsos, fazem convênios com faculdades para oferecer 

aos alunos contato com dados específicos, acreditando neste pú-

blico como um difusor de seus trabalhos e marcas.

Os estudos de tantas variáveis obrigam não somente os alunos, 

mas os orientadores também, a interpretarem diferentes possibi-

lidades, como, por exemplo, o desenvolvimento da internet nos 

últimos anos na classe C. Dados como esse oferecem novos cami-

nhos e obrigam a todos à atualização de seus saberes. Nesta fase, 

já vi muitos colegas perderem a credibilidade perante os alunos 

e o emprego em seguida, devido à falta de compromisso ou até 

mesmo de vontade de entender o fato inédito. 

Para aqueles que sempre fizeram as coisas do mesmo jeito, o 

contato com um projeto como este pode ser desastroso. Já para 

aqueles que acreditam no desafio como forma de atualização, 

este projeto pode ser uma experiência única.

Aprender a perguntar e a investigar é uma conquista importante, 

pois daí surge a fórmula segura de enfrentar obstáculos. A pesquisa 

de mercado muitas vezes acaba por se tornar muito direcionadora. 

Este fato também será desconstruído, pois faz parte do processo do 

projeto entender não só como as ferramentas nos podem ser úteis, 

mas como não podemos nos tornar dependentes delas.

Depois de entender o problema do cliente, que muitas vezes 

são tantos que atrapalha o diagnóstico, os alunos começam a 
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planejar. No começo reunindo todas as táticas que conhecem e 

depois brigando com a falta de uma boa ideia, um bom conceito. 

Há dez anos este é o meu desafio do mês de agosto. Colocá-los 

frente ao problema e obrigá-los a criar soluções estratégicas e 

criativas. Afirmo que este exercício repetitivo me deu novas habi-

lidades, tanto para vida acadêmica como para a profissional.

Lidar com dinheiro, verbas, custos e orçamentos é a parte mais 

tecnicista do projeto, mas que aponta os erros estratégicos de 

campanha. Portanto, não podemos deixá-los de fora. Finalizan-

do o processo, ocorre a apresentação da campanha, defesa do 

trabalho e evidentemente as críticas formuladas por profissionais 

estranhos aos alunos, para garantir o desconforto e a reflexão, ou 

seja, o elemento final de nossa prática: a pressão. 

O projeto experimental é uma experiência de relações huma-

nas. Meu principal objetivo é o desenvolvimento de ideias e ca-

minhos para a realização da campanha. Em um determinado mo-

mento comecei a perceber que os alunos se cansavam de nosso 

entusiasmo. Isso mesmo, achavam que o projeto era apenas mais 

um, e tudo me pareceu desmoronar.

Comecei a pesquisar o perfil dos alunos, a unir dados que tinha 

ainda da época da coordenação do vestibular e, após algumas 

entrevistas, formulei minha primeira hipótese: a velocidade não 

dá conta da profundidade ou vice-versa. Esta nova geração tem 

muitas ferramentas à mão, tem pressa por fazer e, ao terminar 

etapas importantes, sente um enorme vazio, quase uma falta de 

conteúdo.

Sentem que estudam, mas não aprendem. No final da faculda-

de, chegam a ficar inseguros sobre a perda do rótulo “estudan-

te”, como se não tivessem mais desculpas e não pudessem mais 

errar. A geração Y, definida assim comercialmente para indicar o 

perfil de jovens nascidos após a década de 80 e com grande afini-

dade com as tecnologias, revela um ser angustiado por essência. 
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Mas, o que me chamou a atenção foi um sentimento de vazio 

vindo dos alunos.

Não é possível nos conformamos com desculpas como conflito 

de gerações, interferência de tecnologias ou pais superprotetores. 

Algo no projeto estava revelando um importante movimento que 

se espalharia para todos os outros anos do curso: a sala de aula, 

mesmo que transformada em um universo próximo, não acompa-

nhava as expectativas dos alunos. E eles, por sua vez, enxergavam 

em nós a representação da mesmice. 

A partir deste ponto, esta tese começa a buscar questões como 

processos de criação, repertórios, formas de conhecimento, várias 

possibilidades de comunicação e um desejo de estudar caminhos 

de formação profissional para o presente e para o que queremos 

do futuro. 

A total descrença no saber e o exercício acadêmico proliferou-se 

na graduação, lotou os cursos de pós-graduação e afastou ain-

da mais a academia do mercado. Um apontando para o outro a 

responsabilidade por construir a relação e ambos negando a con-

vergência, a importância de seus papéis, parecendo a profissão 

publicitária ser a grande penalizada.
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Saber analisar não é saber fazer

O mais sublime espetáculo pode tornar-se um so-
frimento se não temos a sorte de ter alguém com 
quem compartilhá-lo. (FERRY, 2007, p. 15)

A publicidade precisa envolver o público, portanto, é impor-

tante que ocorram discussões e opiniões sobre um comercial, um 

anúncio ou até mesmo uma campanha. Nada é criado em publi-

cidade para passar em branco, sem despertar a atenção do pú-

blico. O problema, inclusive, está exatamente aí, quando ela não 

desperta reação, comentários e lembrança. Fatalmente o objetivo 

não foi atingido; publicidade é um recurso das empresas com me-

tas claras e cada vez mais sem direito a testes ou erros. 

O comportamento do público em geral com a publicidade é 

simples, baseado no gosto e no sentimento causados pelo im-

pacto da mensagem. Pode fazer bem ou mal para a marca anun-

ciante, até mesmo quando a crítica é negativa ou provoca algum 

tipo de reação da mídia. Estudando bem o perfil do público, há 

possibilidade de criar-se uma campanha que exalte reações pro-

positadamente.

Anos atrás, a Duloren vivia exatamen-

te deste tipo de situação. Lançava poucos 

anúncios para divulgar uma nova coleção 

de lingerie em revistas femininas e depois 

esperava o barulho dos comentários nas 

revistas semanais e jornais. Às vezes, che-

gava até a  receber alguma recomenda-

ção ou tinha um anúncio julgado e com 

solicitação de cancelamento pelo Conar – Conselho Nacional de 

Autoregulamentação Publicitária. Contudo, o objetivo estava 

cumprido. 

Figura 11: anúncio da DuLoren 
para o Dia dos Namorados



40

O anunciante queria barulho. Se a consequência 

deste barulho fosse a impossibilidade de repetir a 

veiculação do anúncio, da mesma forma o objetivo 

estava cumprido. A estratégia já estava traçada. O 

plano era veicular os anúncios em apenas uma edi-

ção de cada título de revista escolhida. Então, se o 

anúncio fosse proibido, nada causaria aos planos de 

divulgação da empresa. O que estava fora do plano 

era nada acontecer.

Claro que esta medida muitas vezes não foi tão 

bem calculada e processos jurídicos ocorreram. O 

que saísse deste percurso seria administrado pela 

empresa. A marca não queria simplesmente anunciar 

os seus novos modelos, pois, o ponto de venda e a forte comuni-

cação no varejo já davam conta de fazê-lo. 

O propósito das campanhas escandalosas era o comentário, 

pois quase sempre uma lista de prós e contras ao anúncio surgia. 

Outra questão é que a marca buscava um posicionamento mais 

agressivo, contrário à romântica Valisière ou à popular DeMillus. 

Esse posicionamento está até hoje calcado na sexualidade e no 

poder feminino.

Continuo dizendo que ninguém escapa. Nós te-
mos o nosso inconsciente coletivo, como dizia 
Jung. E se a propaganda atingir nosso incons-
ciente, os nossos arquétipos vibrarão, e as pes-
soas não têm imunidade contra isso. (PALOMBA, 
Meio&Mensagem, 25/01/2010, p. 32)

Para o público que não está diretamente envolvido com o pen-

sar e fazer publicitário, a dúvida sobre os objetivos, os efeitos e as 

causas de uma campanha como esta são reações normais e até 

mesmo estimuladas.

O que aponto aqui é que alunos do curso de Publicidade costu-

Figura 12: anúncio da Valisère 
e catálogo DeMillus
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mam ter uma relação muito similar: analisam, criticam e compa-

ram como consumidores e sentem enorme dificuldade em fazer, 

propor e criar o que escolheram fazer profissionalmente. 

É inesperado que os alunos tenham tanta dificuldade em pla-

nejar e criar campanhas. São extremamente críticos com o traba-

lho alheio, enviam pelo Facebook campanhas ou peças isoladas, 

muitas vezes com comentários ricos e pertinentes, mas não con-

seguem eliminar a barreira teórica. 

Para mim isso também se tornou algo a pesquisar e combater, 

pois estou em uma faculdade cuja empregabilidade dos alunos na 

área profissional é de 93% e a maioria dos prêmios estudantis são 

conquistados pelos alunos anualmente, ou seja, a minha realida-

de é um cenário muito positivo.

Tenho algumas desconfianças que podem responder a ques-

tões que esse contexto impõe. A primeira é que, como qualquer 

atividade, o envolvimento com o resultado produzido por outro é 

mais compreensível do que o início de algo novo que depende de 

uma nova interpretação. Explicando este pensamento, aponto que 

analisar o que está pronto, cujo objetivo muitas vezes pode-se até 

saber qual é, permite que articulemos melhor as ideias e interpre-

temos aquilo com um repertório pré-adquirido.

Imagine um aluno de publicidade, que já começou a receber 

os primeiros elementos do fazer publicitário, e que em sala de 

aula discute casos passados. Ao entrar em contato com uma nova 

campanha, pode inclusive saber que ela será lançada para alcan-

çar determinado número de vendas, pois leu isso na newsletter 

do principal jornal do segmento.

A segunda desconfiança refere-se à informação que já chega 

analisada, sem o esforço de um pensamento inédito. Muitos blogs 

comentam o que mostram, ou seja, uma campanha na Bélgica 

para um chocolate, já chega para nós, hoje, num pacote comple-

to. Blogs de publicidade, como o Brainstorm9, são magníficos em 
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informação. Além das peças e seus 

objetivos, às vezes, até partes do 

processo criativo da campanha são 

expostos. Estes blogs, por exemplo, 

expõem também a opinião de outros 

publicitários e do próprio blogueiro. 

Este aparente diálogo entre profis-

sionais, para os alunos, é quase um 

direcionamento do pensar.

Ainda uma terceira questão, é a 

falta de articulação dos professores com estes novos recursos de 

informação. Todos nós temos acesso às mesmas informações. A 

rede de comunicação estabelecida pela internet permite-nos re-

ceber as mesmas informações a partir das quais podemos criar 

um grande repertório e discussões comuns. Contudo, isso não 

acontece. A dificuldade dos professores em dinamizar seus con-

teúdos e formas de aprendizado vem deixando para o mercado a 

tarefa da formação do repertório.

Por último, a quarta desconfiança diz respeito ao mercado de 

trabalho, pois absorve os alunos ainda no início da formação de 

seus repertórios, não permitindo que seu senso crítico seja des-

pertado, sendo ele a referência do que é bom e do que é ruim. O 

mercado de trabalho não respeita a formação acadêmica, que por 

sua vez, nada oferece para ser respeitada, criando, assim, a maior 

lacuna entre teoria e prática já vista em uma profissão.

A questão é que se espera da criação algo mais do 
que correto, espera-se o surpreendente. E por quê? 
Apenas para que exibamos nossos dotes, mostremos 
como somos maravilhosamente espirituosos? Não, 
na verdade, a formulação criativa é uma necessidade 
vital na valorização do uso do espaço comercial. É 
sua função, mais do que demonstrar uma intenção 
de marketing, dramatizar essa intenção de forma a 
torná-la memorável. (VIEIRA, 2004, p. 33 e 34)

Figura 13: blog especializado 
em publicidade e ações de 
marketing
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Estas questões surgiram do convívio com os alunos em sala de 

aula. Muitas vezes percebi que aqueles que pareciam entender 

muito bem o jogo do mercado e as necessidades de algumas mar-

cas, na hora de desenvolver e criar suas soluções, tornavam-se 

escravos deste repertório de impressões. 

Os alunos estão perdendo a capacidade de reagir empirica-

mente, de experimentar e de criar sem uma grande dose de análi-

ses. Cada vez mais eles têm medo de errar e pouca expressividade 

para correr riscos.

Efetivamente, a inteligência que só sabe separar frag-
menta o complexo do mundo em pedaços separados, 
fraciona os problemas, unidimensionaliza o multidi-
mensional. Atrofia as possibilidades de compreensão 
e de reflexão, eliminando assim as oportunidades de 
um julgamento corretivo ou de uma visão de longo 
prazo. Sua insuficiência para tratar nossos problemas 
mais graves constitui um dos mais graves problemas 
que enfrentamos. De modo que, quanto mais os pro-
blemas se tornam multidimensionais, maior a incapa-
cidade de pensar sua multidimensionalidade; quanto 
mais a crise progride, mais progride a incapacidade 
de pensar a crise; quanto mais planetárias tornam-
-se os problemas, mais impensáveis eles se tornam. 
Uma inteligência incapaz de perceber o contexto e o 
complexo planetário fica cega, inconsciente e irres-
ponsável. (MORIN, 2004, p. 14 e 15)

Pode-se questionar se o que digo é que o excesso de informa-

ção vem atrapalhando o desenvolvimento profissional dos alunos. 

A resposta é sim e não. Acredito que este problema seja gerado 

pelo repertório e pela experiência educacional do passado dos 

alunos, com a falta de visão e de objetivos da formação acadêmi-

ca no presente.

Por isso, sim, o excesso de informação é uma máscara, um 

disfarce para a total falta de habilidade de interpretar as coisas 

do mundo. Portanto, nada melhor do que adquirir como conheci-
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mento aquilo que já foi interpretado. O excesso de informação ao 

menos permite que o contato com diversas interpretações sobre 

as coisas aconteça.

Também destaco aqui o abismo em que se transformou a sala 

de aula. Talvez seja, na atualidade, o local menos adequado para 

o aprendizado. Colocar computadores e mesas retangulares não 

supre a lacuna criada entre a pesquisa X estudo e a prática X 

pensar.

Publicidade é uma atividade profissional que acaba redesenha-

da pelos avanços da tecnologia. Seu objetivo é prático e dinâmi-

co. Dito isso, devemos refletir sobre a verdadeira necessidade de 

formação profissional, para não cairmos no vício de confundir 

formação humana e acadêmica com aprendizado técnico e pro-

fissional.

Esta confusão sobre o tipo de formação que o curso de Publici-

dade deve promover talvez seja a causa desta constatação: saber 

analisar não é saber fazer, porque estes saberes estão dissociados 

e são mal conduzidos no início da vida adulta do universitário. É 

um conflito envolvendo o propósito educacional que, no caso da 

comunicação, vem se tornando cada vez mais evidente.

“Educação” é uma palavra forte: “Utilização de 
meios que permitem assegurar a formação e o de-
senvolvimento de um ser humano; esses próprios 
meios. 
O termo “formação”, com suas conotações de 
moldagem e conformação, tem o defeito de ig-
norar que a missão do didatismo é encorajar o 
autodidatismo, despertando, provocando, favore-
cendo a autonomia do espírito.
O “ensino”, arte ou ação de transmitir os conheci-
mentos a um aluno, de modo que os compreenda 
e assimile, tem um sentido mais restrito, porque 
apenas  cognitivo. A bem dizer, a palavra”ensino” 
não basta, mas a palavra “educação” comporta 
um excesso e uma carência.
A missão do ensino é transmitir não o mero saber, 
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mas uma cultura que permita compreender nossa 
condição e nos ajude a viver, e que favoreça, ao 
mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre. 
(Idem, p. 10 e 11)

Muitos cursos de graduação em comunicação já eliminaram disci-

plinas como antropologia, sociologia e filosofia afirmando que este 

conhecimento não cabe mais na formação universitária desta habi-

litação, o que está na contramão do que o profissional de publici-

dade necessita conhecer sobre a sociedade para compreensão dos 

movimentos de consumo e, principalmente, para a elaboração das 

mensagens. A universidade não aciona esta rede de conhecimentos:

Sem dúvida ensinar, falar simplesmente, fora de 
toda sanção institucional, não constitui uma ativi-
dade que seja, por direito, pura de qualquer poder: 
o poder (a libido dominanti) aí está, emboscado 
em todo e qualquer discurso, mesmo quando este 
parte de um lugar fora do poder. Assim, quanto 
mais livre for esse ensino, tanto mais será necessá-
rio indagar-se sob que condições e segundo que 
operações o discurso pode despojar-se de todo 
desejo de agarrar. (BARTHES, 1977, p. 10)

Para Barthes (1977), falar não é comunicar, já que a língua é 

uma classificação. A linguagem como legislação e a língua como 

seu código estabelecem uma relação de poder por meio do qual 

instituições e sistemas de ensino exercem sua arrogância no dis-

curso do conhecimento. 

A universidade estabeleceu seus códigos e não reage às muta-

ções da nova era de informação e comunicação, que nos apresenta 

grandes desafios nos relacionamentos. Esta situação nos obriga a 

pensar na mediação como forma de construir conhecimento, para 

assim transformar dados em saber: “as pessoas são diferentes, suas 

vidas são distintas umas das outras, mas há uma constante em to-

das elas: a incomunicabilidade.” (MARCONDES, 2008, p. 13)
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O professor é a maior vítima e o maior vilão desta incomuni-

cabilidade no ambiente universitário. É um grande paradoxo para 

uma figura mediadora por essência. O professor é um grande 

agente de mudanças quando livre para aplicar seus princípios: 

“deve ir além do mero ensino de conteúdos, propondo estra-

tégias de análise, síntese, comparação, classificação, estabeleci-

mento de relações.” (SOUZA, 2004, p. 35)

Os percursos de um professor em sua prática acadêmica po-

dem ajudá-lo a perceber possibilidades no desenvolvimento da 

aprendizagem e do conhecimento. Estes caminhos apresentam-lhe 

histórias e vivências que se transformam em um “caldo” de per-

cepções. O grande perigo desta trajetória está nas burocracias 

educacionais e nas regras mercadológicas. 

Estes perigos surgem e transformam-se em barreiras para o 

desenvolvimento crítico e criativo da principal função da universi-

dade: a formação do cidadão que pode mudar, adaptar-se, con-

frontar e principalmente evoluir com autonomia. 

As rotas não podem afetar o olhar do professor para o aluno, 

para a educação e para a profissão. Assim, serão estabelecidos 

critérios para desenvolver a interação entre fontes de informação 

e desenvolvimento do conhecimento: “impossível saber como 

será o mundo de amanhã. Será, entretanto, da maneira que os 

professores o fizerem. Nenhuma profissão, em nenhum tempo, 

dispõe da possibilidade presente ao magistério para modelar os 

seres humanos que virão.” (ANTUNES, 2007, p. 7)

Os estudantes são desafios diários. Nunca uma turma de alu-

nos é igual a outra e a somatória destas vivências que nos sen-

sibilizam permite a criação de estímulos conscientes para ligar e 

estabelecer a conexão entre todas as possibilidades de construção 

de conhecimentos. Todavia,  é quase uma utopia a prática desta 

relação: aberta, mutante e exploratória. No cotidiano, percebe-

mos alunos desinteressados ou cobrando atitudes que tanto dis-
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cutimos nas reuniões pedagógicas. O aprender a pensar é muito 

mais complexo e ainda está longe de ser atendido. 
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O acúmulo de informações não aciona 

a rede de conhecimentos

O cérebro, jamais se duvidou, sempre foi o órgão 
essencial da aprendizagem. Educar sempre foi es-
timular, animar, “acordar” enfim a mente. (ANTU-
NES, 2009, p. 12)

Vivemos em um momento rico em recursos de informação e 

pesquisa. O acesso ao conhecimento, principalmente para quem 

frequenta a universidade, é muito fácil, pois seja pelas tradicio-

nais bibliotecas ou pelo computador, o estudante dispõe de uma 

impressionante quantidade de dados organizados para pesquisa.

Uma curiosidade é que a informação tornou-se um objeto de 

desejo do consumo. Nossos armários físicos e mentais estão cheio 

de tudo o que achamos imprescindível. Nossa cultura respira o 

acúmulo e, por mais que os novos tempos aspirem a uma reflexão 

sobre o papel do consumo em nossas vidas, as economias globais 

e regionais ainda não estão preparadas para conviver com este 

pensamento mais sustentável.

Envolvida por esta realidade, a informação é vista como um 

bem que pode ser simplesmente acumulado. O fato de possuir 

meios para acumular conteúdo não significa que ele esteja as-

similado. O Google pode arquivar a produção mundial, seja ela 

artística, bibliográfica, entre outras, mas não pode fazer alguém 

entender seu significado.

O publicitário é o profissional que recebe a ordem do acúmulo 

de informações assim que entra na faculdade, ou melhor, assim 

que entra em contato com o assunto, muitas vezes nas palestras 

pré-vestibular. Nestas palestras ou aulas magnas, publicitários em 

atividade são convidados para apresentar um panorama da pro-

fissão e características que o profissional deve perseguir. Todos 

repetem que o publicitário é um generalista, pois enfrentará em 
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sua carreira problemas de comunicação muito diferentes e para 

clientes diversos, com temática da vida e das ruas.

Portanto, para um profissional das “generalidades”, a indica-

ção é ler tudo, observar todas as coisas e não ter preconceitos. 

Parece algo inevitável para quem escolhe trabalhar com as ques-

tões do consumo. Em Cartas para um jovem publicitário, Roberto 

Duailibi aponta o caminho para um estudante:

Saber se manter super informado, ou mesmo atrair 
para perto de si, aqueles que estão criando o novo, 
o diferente ou o original, é uma maneira de es-
tar sempre na vanguarda. Esta é razão porque os 
publicitários necessariamente devem frequentar 
seminários, cursos, reuniões, congressos, festivais, 
cinema e teatro e ainda assinar várias publicações 
de todas as espécies, entre tantas outras formas 
de informação. Aqueles que alegam não ter um 
minuto a perder e acreditam que só devam produ-
zir, esquecem o papel fundamental da leitura, das 
conversas, dos diálogos estabelecidos com pessoas 
das mais diferentes profissões e níveis sociais e do 
aprendizado constante que pode se expressar até 
mesmo em hobbies, coleções ou especializações 
intelectuais. (DUIALIBI, 2006, p. 21 e 22)

 Este depoimento é verdadeiro, sem dúvida. Um universi-

tário hoje tem o domínio sobre as fontes de informação e deve 

aprender a usá-las. Contudo, deve saber também o motivo de 

usá-las e ter um interesse genuíno por alguns assuntos que são 

fundamentais para nossa atividade:  artes, comunicação, psicolo-

gia e economia. 

Não há o que se queira conhecer hoje que não se possa encon-

trar. A geração Y, termo mercadológico para definir o perfil dos 

nascidos entre 1980 e 1999, tem na internet, no digital e no in-

terativo, um grande facilitador de busca por assuntos. Mesmo as 

revistas ou os livros já ganham formatos eletrônicos. Um estudante 

apresenta em sua trajetória a possibilidade de conhecimento plural. 
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Precisamos saber como ocorre a ativação do conhecimento e a 

compreensão de quaisquer temas, estabelecendo um diálogo real 

com as novas fontes de informação. São as relações que acionam 

o aprendizado e o conhecimento; portanto, a mediação entre a 

informação, sua fonte e a aprendizagem é que permitirá a possi-

bilidade de conhecimento concreto e não apenas o acúmulo: “os 

seres humanos são muito mais hábeis em reconhecer padrões do 

que em pensar através de combinações lógicas; portanto, con-

fiamos nessa capacidade para quase todos os nossos processos 

mentais.” (JOHNSON, 2003:93)

O acesso aos eventos e congressos já não é tão difícil, muitos 

deles são transmitidos ao vivo pela internet, permitindo a quem 

não pode pagar ou estar no local, acompanhar as discussões. Ou 

então, blogs comentam em tempo real o que está sendo discuti-

do e ainda alimentam estes eventos com as dúvidas e discussões 

on-line.

Estas novas possibilidades são importantes para a formação do 

repertório de qualquer profissional e em qualquer momento de 

sua carreira. Quase todas as revistas têm versões on-ine, o que 

também permite formatos de assinatura e possibilidades gratui-

tas de atualização do conhecimento. São inúmeros os sites que 

discutem propaganda, design, cinema, fotografia e tantos outros 

assuntos, não só no Brasil como no mundo.

A rede de informações que se formou em torno da produção 

publicitária é magnífica. Sem dúvida, pode ser uma fonte de re-

pertório importante, veloz e bastante sugestivo à prática profis-

sional. A escola deixou de ser a única fonte de educação e conhe-

cimento e isto deve ser comemorado.

Porém, as nossas experiências no aprendizado tornam-se mais 

ricas e possíveis de troca. A rede social formada com a possibili-

dade para troca de conteúdo não pode existir apenas como uma 

fonte paralela. Esses novos recursos são a oportunidade para a 
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intensa troca: “ensina a ensinar quem, na vida, aprende a apren-

der.” (WARSCHAUER, 2001, p. 11)

É estranho o acúmulo perante as oportunidades de conheci-

mento. Mas, é justificável quando lembramos de nossa escola e 

da formação básica que nossos alunos receberam. A consultoria 

McKinsey, em pesquisa para UNESCO, sobre “Como os sistemas 

escolares mais aperfeiçoados do mundo continuam a melhorar” 

revelou um dado vergonhoso para nós: 1/3 dos brasileiros da 3ª a 

6ª série não é capaz de ler além de palavras e frases soltas. 

Esse desastre educacional não está apenas nas escolas públi-

cas. É uma fato real que percebemos nos bancos das universida-

des todos os dias. Como pensar em uma rede de conhecimento 

se somos filhos desta realidade?

Por outro lado, a construção do conhecimento com outros 

recursos tem mostrado resultados significativos e desafiadores. 

Informação, para transformar-se em repertório, precisa de um 

percurso e compreensão. 

Existe uma falsa impressão de que os estudantes não se inte-

ressam pela informação, principalmente aquela destinada aos sa-

beres humanísticos. Contudo, partir estes saberes em disciplinas 

não é garantia de inter-relação e aderência de conhecimento.

A ordem do mundo não é mais dada e, sim, construída. A 

filosofia moderna trouxe-nos o brilhante humanismo como nova 

teoria de conhecimento. E, a filosofia contemporânea permitiu o 

surgimento do mundo da técnica, do qual sai a ciência moderna 

para a entrada da técnica contemporânea.  Com isso, o tempo é 

um fator decisivo para qualquer escolha. O tempo é a prioridade.

A velocidade com que encontramos uma informação é infinita-

mente menor do que há alguns anos. Da mesma forma, a pressa 

para responder aos anseios do mercado, as mudanças de rota 

e de comportamento do consumidor também têm ritmo muito 
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acelerado, causando-nos a sensação e a angústia da insuficiência. 

Com isso, o tempo para o aprendizado parece sempre disso-

nante, principalmente se comparado ao tempo da educação for-

mal. A educação continuada é cada vez mais uma necessidade 

real, porém não somente para aprendizados técnicos ou recicla-

gens. Nossa sobrevivência e capacidade criativa dependem desta 

continuidade, que por ser tão móvel quanto o tempo, permite-nos 

interagir e reagir à velocidade do nosso tempo.

A paisagem tecnológica que herdamos da Revolu-
ção Industrial dos últimos duzentos anos é fruto, 
em grande parte, da matemática, da física, da me-
cânica e das engenharias. Ela corresponde a um 
mundo feito de aço e concreto, tangível, atual, e 
por conseguinte a ilusão de determos controle ab-
soluto do sistema. A partir de agora, a experiência 
do mundo passa a ser regida por outros códigos 
e convenções, por linguagens e projetos capazes 
de reformular a percepção, muito mais do que a 
paisagem. (FLUSSER, 2007, p. 89)

O pensamento é complexo, não pode ser reduzido ou simpli-

ficado. E a comunicação humana é um processo artificial, base-

ada em artifícios e ferramentas (FLUSSER, 2007). A internet e a 

doutrina do tempo não podem congelar a nossa capacidade de 

pensar e de se comunicar. Muito pelo contrário, são ativadores de 

conteúdo, que, muitas vezes, acumulam-se pela inabilidade de 

compreensão do que é a virtualidade. 

A publicidade tem uma faceta particular para o seu aprendi-

zado. Ela depende das habilidades e competências de suas áreas 

técnicas, mas é criada e alimentada a partir de um referencial 

humano e social. O que eu quero dizer é que há os dois saberes 

em sua constituição: o técnico para a produção e o teórico para 

o pensamento.

Com estas características, o seu ensino deveria ser alimentado 
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por esta riqueza de conexões. Porém, há no coração da universi-

dade um problema ainda mais importante que o entendimento 

de sua prática sem preconceitos. 

Outra questão é o mercado não valorizar e não estimular a 

profissão também no campo científico. Uma área tão rica e ali-

mentada por tantos braços de conhecimento sobrevive à míngua 

nas pesquisas acadêmicas. Com isso, o abismo entre o aprendi-

zado e a profissão só faz crescer, tendo como consequência uma 

leitura leviana e tecnicista de sua atuação e ensino. Além disso, a 

publicidade como profissão no Brasil tem uma característica bas-

tante cruel: “infelizmente a propaganda é uma profissão que su-

cateia muito rápido as pessoas. Que esquece muito depressa do 

anúncio brilhante que você fez. Que transforma em velhos jovens 

de quarenta anos.” (PERALTA, 2006, p. 91)

Esta tese foi um recomeço como pesquisadora, permitindo-me 

sentir uma enorme necessidade de investigar caminhos para apro-

ximar os saberes acadêmicos das práticas da profissão, fortalecen-

do a área e discutindo seu futuro. Afinal, adaptar-se é a morte.
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Capítulo 2

O repertório e o processo criativo do publicitário

Sinto por meio da cor; portanto, é sempre por 
meio dela que organizo a minha tela. 

Convém que as sensações sejam condensadas 
e que os meios utilizados sejam levados à sua 

expressão máxima. 
Na escola de Belas Artes aprende-se o que não 

se deve fazer. É o exemplo do que se deve evitar. 
Ninguém mais acredita nela.

Matisse, Escritos e Reflexões sobre Arte

 

Os bastidores de qualquer obra criativa despertam curiosidade, 

especulações, mas, também, abrem possibilidades para investigar 

os caminhos que a criação percorre antes de se apresentar em 

sua aparente forma final. Essa possibilidade de seguir a trilha do 

artista é empolgante, revela seus percursos e dúvidas no traço, 

até mesmo no tema da obra.

O que será que pensou Matisse ao pintar Alegria de Viver? 

Suas ideias foram as iniciais? Percebem-se referências de outro 

artista ou de algum movimento artístico? Seus desenhos revelam 

outras obras por trás da obra pronta? 

Os esboços deixam para trás pro-

cessos que nos permitem estudar refe-

rências, suportes, rasuras e angústias 

pertencentes àquela criação, elemen-

tos que, reunidos, podem se tornar 

também a biografia de um uma car-

reira, de um traço, de um artista.

 A citação de Matisse, que ini-

cia este capítulo, mostra também uma 

Figura 14: Alegria de Viver 
(1905-1906), tela de Matisse
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questão fundamental nesta tese: o questionamento da formação 

acadêmica. Se nos anos 50, Picasso e Matisse questionavam a fun-

ção da escola de artes em seus encontros ocorridos em Paris, agora, 

na segunda década dos anos 2000, continuamos a questionar não 

mais a função apenas, mas a relevância da experiência universitária 

e a qualidade do repertório adquirido pelo jovem profissional em 

formação, que terá a criação como principal ofício.

 O livro de Matisse, Escritos e Refle-

xões sobre Arte, que reúne textos, cartas 

e entrevistas ocorridas entre 1908 e 1953, 

registrou suas impressões sobre a história 

da arte pari passo com o seu desenvolvi-

mento como artista, deixando-nos um rico 

repertório de impressões e dúvidas. Este 

relato incita-nos a acompanhar sua perse-

guição pelo choque da cor, tema preferi-

do do artista e também sua característica 

mais marcante.

Desta forma, conseguimos entender os princípios e escolhas 

do artista e como nasce um traço marcante que será reconhecido 

para toda a eternidade. É a perspectiva da criação, ampliada além 

da própria arte desenvolvida. É a compreensão de um pensamen-

to oriundo de complexas conexões que nos leva à rede de refe-

rências do artista, enxergando, assim, seus diálogos e articulações 

em todo o processo criativo de sua obra.

REZENDE (2008), em reportagem para a Revista Bravo, mos-

tra-nos como os escritos de Matisse são referências que enrique-

cem o repertório dos designers e publicitários da atualidade. Ao 

mencionar sua organização da tela por meio das cores, os olhares 

para o processo de criação de Matisse transformam-se em um 

código visual orientado pela possibilidade de documentação dos 

métodos do artista.

Figura 15: estudos para a 
primeira versão de A Dança 
(1931)

Figura 16: Capa da Revista 
Bravo!, Matisse por Matisse, 
janeiro de 2008
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Esta documentação de processos e diálogos de criação é um 

alimento para o repertório de qualquer artista visual. Publicitários 

e designers bebem da fonte das artes plásticas e da literatura. 

Eles se inspiram em movimentos que são, na verdade, o retrato 

de um pensamento e domínio das mais diferentes épocas vividas 

pelo homem. Com esse repertório poderão transformar histórias 

e imagens em referência para uma campanha, um ob-

jeto, um produto visual cheio de desenhos e sentidos.

Recentemente a logomarca dos Jogos Olímpicos do 

Rio de Janeiro trouxe a exata clareza da referência ar-

tística no resultado de uma obra visual realizada pelo 

designer Fred Gelli. Chegou-se até a chamar de plágio 

a referência ao quadro “Dança”, de Henri Matisse. 

Prontamente o Comitê Organizador tratou de respon-

der às insinuações: 

O Comitê Organizador Rio 2016 informou que re-
alizou uma extensa busca mundial de marcas que 
tivessem elementos presentes na marca dos Jogos 
de 2016. E tanto o comitê (local) como o Comi-
tê Olímpico Internacional (COI) avaliaram que as 
marcas encontradas na busca não apresentaram 
conflito com a marca dos Jogos Olímpicos Rio 
2016. (LOUSADA, 2011, p. 2)

O repertório é uma questão importante para o processo de 

criação, pois as conexões que ele estimula na criação visual, seja 

ela artística, design ou publicitária, aponta-nos direcionamentos 

para o fortalecimento da profissão, tanto na universidade como 

no mercado. O designer Fred Gelli, ao ser questionado sobre o 

plágio, na verdade, deu uma “aula” sobre as referências estéti-

cas, que lhe permitiram criar a sensação inovadora na logomarca 

do evento: a tridimensionalidade.

Este não é o único caso no qual percebemos a inspiração e 

a referência utilizada para a produção de uma imagem visual. 

Figura 17: logomarca 
tridimensional das Olimpíadas 
Rio 2016 e referências criativas
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Porém, com o excesso de informação e o acesso a muitas outras 

obras já realizadas, além do progresso tecnológico que permite 

mutações de esboços a partir de uma imagem já produzida, surge 

um problema na produção de novas imagens: distinguir o que é 

inspiração e referência do que é plágio ou maquiagem de algo já 

realizado.

Para tentar alimentar os profissionais com diversas fontes, ga-

rantindo um resultado original e criativo, o diretor de criação da 

agência de publicidade Gragnani aponta a arte como referência: 

Nosso time respira arte. Contemporânea, moder-
na, século 21, e por aí vai. Para isso montamos um 
módulo interno de palestras e aulas que se chama 
Arte é Grátis, com a professora e curadora Danie-
la Samad. Cinema, moda, arquitetura são fontes 
inter-relacionadas com a arte e o nosso trabalho 
de conceito e design. (GRAGNANI in Revista da 
Criação, 2008, p. 14)

 Uma provocação de Matisse leva-nos a refletir sobre o re-

pertório desejável e os estímulos que a universidade deveria criar 

em seus jovens alunos, para que estes saberes não se reduzam 

apenas a conhecimento aplicado: “não existem regras a ser esta-

belecidas, e menos ainda receitas práticas. A arte pode tudo e a 

arte tudo pode. Avança-se sem conhecer o ponto de chegada.” 

(Revista Bravo, 2008, p. 36)

 O desenvolvimento da percepção estética está na contem-

plação e na compreensão das linguagens. Ao estudar ou apenas 

admirar obras literárias ou artísticas, a possibilidade de constru-

ção de um novo universo é real. Diferentes discursos e métodos 

nos levam ao ato de criar. 

Flagrar o jogo que o artista faz para compor sua obra é uma 

rica leitura da criação e seus desdobramentos. Os processos de 

criação tornam-se cada vez mais possíveis de serem acompanha-
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dos e quando registrados, ajudam outros criadores a entenderem 

seus próprios processos. Em agosto de 2009, a revista Computer 

Arts produziu uma edição especial chamada Baú de ideias,  que 

mostrou os sketchbooks de vários ilustradores.

Sketchbook é um livro ou caderno em que os 

ilustradores guardam suas referências, pensamen-

tos visuais, esboços, soluções e segredos, que 

podem se tornar trabalhos publicados ou não. Isso 

não é importante. Eles mostram a alma do ilustrador, 

sua trajetória e acabam se transformando em um registro 

de processo criativo. Descobrir um sketchbook é uma aula que 

poucos conseguem absorver, mas que faz a diferença para aquele 

que descobre o processo e a referência do outro.

“Brincar” nos cadernos é também um processo 
mediativo de reeducação do olhar, de organiza-
ção das ideias. Nesse processo colecionam acer-
tos, erros e acidentes felizes. Acredito justamente 
na possibilidade de encontrar-se com o acaso e 
não com o planejado que enriquecemos a experi-
ência do processo criativo. (ALARCÃO, in Sketch-
books, 2010, introdução)

Conhecer detalhes ou preferências de um ilustrador já reno-

mado no mercado ajuda a um jovem estudante entender o que é 

um repertório multicultural, e como ele 

irá auxiliá-lo a compor suas referências 

criativas. Esta possibilidade mostra que 

o conteúdo a ser desenvolvido sempre 

será mais significativo do que a técni-

ca ou a ferramenta, forçando-o a olhar 

para a ideia como foco principal. Ponto 

de referência para novos designers, o es-

critório Oh Yeah Studio foi fundado por 

Cristina Magnussen e Hans Christian. Os 

Figura 18: Divã de bolso, 
autodescoberta nos processos 
artísticos em cadernos - Renato 
Alarcão

Figura 19: ilustração de 
Daniel Semanas, Baú de Ideias, 
Computer Arts, número 24
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ilustradores mostram como as referências e seus registros ajuda-

ram a compor um design criativo único e bastante marcado pelo 

surrealismo.

Christina e Hans se conheceram na Westerdals 
School of Communications, em Oslo, Noruega. 
Eles viajaram juntos para Londres e passaram um 
ano na Universidade Central Saint Martins, onde 
Hans cursou comunicação visual e Christina, ilus-
tração. Nesse meio tempo, nasceu o Oh Yeah 
Studio. “Nós dois gostamos muito do Surrealis-
mo”, conta Christina. Esse movimento artístico 
costuma ser inserido nos trabalhos do estúdio por 
meio da incorporação do simbolismo dos sonhos. 
“Sempre é possível reconhecer algumas coisas 
nos sonhos”, explica ela. “Costumam conter ele-
mentos reais, mas também contêm coisas irreais 
e obscuras.” 
Esses “fragmentos de sonhos” são misturados a 
itens que a dupla encontra no dia a dia em uma 
técnica que une analógico e digital com formas 
minimalistas e abstratas. “Os projetos são sem-
pre baseados em uma visão. A técnica é só uma 
maneira de transmitir algo. O que queremos dizer 
é mais importante do que a forma como vamos 
dizê-lo.”
Hans é o ilustrador típico, que usa um sketchbook 
de cada vez. Já Christina vê o caderno de forma 
distinta. “O formato é menos importante do que 
os desenhos que guarda. Tenho vários espalha-
dos pela casa. Alguns estão preenchidos, outros 
mal-começados. Acredito que um novo projeto 
requer um novo começo – não sou muito consis-
tente!” (Computer Arts Brasil, 2009, p. 42)

Pomme Chan foi outra ilustradora que abriu seu sketchbook 

para a reportagem. Nascida em Bangcoc, estudou design em Lon-

dres. Essa mistura cultural é pura influência em seu trabalho, que 

segundo ela, inspira-se na arquitetura, na natureza, na moda e 

na música, coisas do cotidiano. Ela deixou o seu sketchbook há 

algum tempo e substitui-o por qualquer coisa possível de se dese-

Figura 20: imagens dos 
cadernos de esboços de 
Christina Magnussen e Hans 
Christian
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nhar: papel, guardanapos etc. Agora até o seu computa-

dor é um local de rascunho. Porém, revela que, quando 

quer criar algo “sem noção”, bem livre de qualquer lógi-

ca ou formato, volta ao seu sketchbook.

Todos os sketchbooks da reportagem têm uma ca-

racterística de diário, um registro da vida e do tempe-

ramento do autor, muito semelhante a alguns diários 

de artistas. Talvez um dos mais interessantes diários já 

publicados seja o da artista Frida Kahlo. Seu diário foi 

publicado na íntegra, revelando os últimos dez anos de 

sua vida.

Além dos registros, poemas e relatos de sua vida com Die-

go Rivera, Frida Kahlo colocou em seu 

diário 70 gravuras que contam o seu 

processo criativo, pois usava este diário 

para formular seus pensamentos. Tudo 

é muito visual, forte e vibrante, com 

tintas brilhantes, uma verdadeira obra 

de arte em um caderno de esboços e 

relatos que significa tanto quanto sua 

obra completa.

Um ponto importante ao mencionar 

Frida Kahlo é que seu estilo e obra são 

o espírito do México, ora exaltado, ora 

escondido pelo governo e elite do país. 

O tradutor de seu diário, por exemplo, 

Carlos Fuentes, menciona que, ao co-

nhecê-la, teve a impressão da chegada 

de uma deusa asteca, que exibia suas 

mãos sangrentas da mesma forma que 

as mulheres exibiam suas joias. Seu diá-

rio é antes de tudo a cisma de seu corpo, 

Figura 21: imagens do 
caderno de esboços de Pomme 
Chan

Figura 22: páginas do Diário 
de Frida Kahlo
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torturado por acidentes e cirurgias, todas refletidas em sua obra. 

Os documentos de um diário ou de um processo não são julga-

dos. A curiosidade e as revelações destes relatos são muito mais 

interessantes do que qualquer juízo de valor que possa ser utiliza-

do para observar os “resultados de uma obra”. O estudo do pro-

cesso criativo nos permite estudar os vários percursos e universos 

desenvolvidos pelo pensamento do artista, já que muitas vezes 

estes estudos não nos levam a uma obra pronta. 

Muitas interpretações surgem dos esboços criativos e algumas 

delas possibilitam leituras equivocadas sobre o momento ou a 

causa do registro. Por este motivo, o pesquisador de um processo 

deve levar em consideração a inter-relação histórica e cultural do 

momento criativo do registro e da obra. A leitura inicial de qual-

quer esboço é parte de sua verdade. Quando acompanhado do 

depoimento do autor, há um direcionamento do artista para a 

compreensão de seus registros. 

A crítica genética é uma pesquisa empírica e indutiva que per-

segue os rastros da criação da obra, usando os índices de seu 

processo como prova. Tudo pode ter uma função no estudo de 

um processo criativo: o espaço, o manuscrito e a matéria. Eles 

formam o documento, que pode mostrar o momento da criação 

e sua tendência, trazendo para a pesquisa a generalização do 

processo.

Com isso, o projeto poético (estético e ético) de uma obra deixa 

de ser uma listagem documental para perceber o discurso do cria-

dor, seus sentimentos e sua construção de pensamento criativo. 

A criatividade manifesta-se em sentimento, significado e cons-

ciência. Articula diálogos durante o processo de construção de 

um objeto oferecendo “uma possibilidade de se pensar a relação 

ciência e arte, tão cara a tantos pensadores, sob o ponto de vista 

de seus processos de construção.” (SALLES, 2004, p. 11)
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Compreender o pensamento durante o ato de criação é inves-

tigar complexas redes, suas conexões e referências, que co-habi-

tam em tantas teorias distintas e, contudo, também alimentam 

uma nova teoria crítica de processos de criação, além da crítica 

genética oriunda dos estudos literários. 

Edgar Morin auxilia-nos nesta “nova teoria” de processos, sen-

do a sua obra Método 4 talvez o mais importante dos estudos do 

pensamento, pois está focada na educação. A interação cultural 

gerada por diálogos, construídos pelo pensamento  e pela cultu-

ra, cria tramas que formam uma espécie de rede que não permite 

o isolamento. 

É a apropriação das coisas do mundo como referência criativa, 

a criação de possibilidades que obriga a interação e a escolha, 

transformando os percursos em critérios, que, ao serem repetidos 

transformam-se em tendência.

É nas condições de dialógica aberta (compor-
tando trocas muito “quentes” no comércio das 
ideias e dos conhecimentos que os desvios podem 
enraizar-se e transformar-se, depois, em tendên-
cias. Como já vimos inúmeras vezes, a evolução 
inovadora (criadora) sempre se consuma pela 
transformação de desvios em tendências. É preci-
so que a nova ideia beneficie no começo de uma 
microefervescência cultural, “grupúsculo apaixo-
nado” (Gaudin) de cinco a 15 pessoas. Depois os 
fervorosos multiplicam os fermentos, que multi-
plicam os ferverosos, até que o desvio se torna 
tendência. Se esta se afirma vitoriosamente, pode 
converter-se em ortodoxia e impor, assim, uma 
nova normalização e um novo imprinting em sua 
esfera de dominação. (MORIN, 2005, p. 38)

Assim, nesta interação aparece o outro com o olhar externo, 

pronto para exercer a sua influência, ou simplesmente para acei-

tar ou não o objeto daquela interação. Citando Borges: “você, 

leitor, é quem dá o significado”, portanto, o olhar de fora tem 
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incrível força para os estímulos da criação e da produção: “(...) 

assim, os pensadores ‘livres’, os pensadores ‘revolucionários’ são, 

com frequência, ignorados ou rejeitados enquanto vivem. Não 

obedecem ao determinismo cultural, surgem das brechas aber-

tas”. (Ibidem: 63) 

Daí ocorre o interesse pela originalidade e genialidade da cria-

ção. Por mais que nossas relações culturais nos condicionem a 

quebrar os determinismos, a originalidade de uma ideia ou de 

uma obra está calcada no pluralismo cultural. Morin cita a explo-

são cultural do Renascimento como um exemplo da oficialização 

da ideia de criação, protegida por um “estatuto dos artistas, au-

tores e pensadores” que foram “reconhecidos, protegidos e ad-

mirados”. Criou-se, então, uma norma para o novo.

Espíritos realmente originais e gênios que que-
bram normas permanecem, ao menos nos primei-
ros tempos, e às vezes durante toda a vida, como 
lamentáveis e inquietantes desviantes em relação 
aos critérios oficializados da inovação. Nem por 
isso deixa de ser verdade que o “culto do novo”, 
apesar do seu conformismo, constitui um terreno 
favorável à expressão de desvios. (Ibidem: 39)

Estudando o processo, discutei-se a obra no ato de fazer, com 

diferentes relações e procedimentos construtivos. O que não se 

pode é pré-determinar a relação com a qualidade, pois o que 

importa é o processo e a possibilidade de encontro com o acaso, 

por mais que a natureza humana precise explicar as origens das 

coisas.
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A perspectiva do processo criativo: 

as experimentações do design 

e a transformação do olhar

Em diferentes alturas do século XX, por exemplo, 
os ciclos econômicos ocidentais tiveram um im-
pacto significativo na prevalência de objetos que 
enfatizam o design sobre o estilo e vice-versa. 
Enquanto estilo é frequentemente um elemento 
complementar de uma solução de design, estan-
do ligado à aparência e tratamento da superfície 
– as qualidades expressivas do produto, o design, 
por outro lado, está ligado à resolução de proble-
mas – tende a ser global na sua amplitude e geral-
mente procura simplificação e essência. Durante 
crises econômicas, o Funcionalismo (design) tende 
a impor-se, enquanto que em tempos de prospe-
ridade econômica floresce o anti-racionalismo. 
(FIELL, 2001, p. 5)

Para estudar o processo criativo na publicidade vimos, além da 

arte, o design e suas conexões com o desenvolvimento social e 

econômico, como uma importante oportunidade para verificarmos 

um século de experiências gráficas, as formulações de conceitos 

(tendências) e a adaptação a novas ferramentas tecnológicas.

Tanto o design quanto a publicidade foram produzidos ini-

cialmente com o auxílio dos mais diversos profissionais, sem um 

aprendizado específico ou formação técnica exclusiva para o de-

senvolvimento deste ofício. Esta mescla de “profissionais” fez sur-

gir a ideia de que o criador publicitário e o designer são artistas, 

já que, para elaboração de suas imagens e objetos, era necessário 

o domínio do desenho, da pintura e do grafismo, na maioria das 

vezes desenvolvidos por artistas conhecidos.

No caso específico da publicidade, até mesmo os textos eram 

elaborados por escritores famosos. Monteiro Lobato, por exem-

plo, ainda na década de 20, criou uma história que se tornou 
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‘campanha publicitária’ para o fortificante Biotônico Fontoura. O 

escritor criou e produziu um almanaque com a história do matuto 

Jeca Tatu, que, após tomar o remédio, ficou forte, feliz e saudável. 

Até a primeira metade do século XX, a publicidade tinha como 

função exclusiva a venda dos produtos que anunciava. Podemos 

considerar um grande desafio, já que o consumidor deste início 

de século ainda não estava acostumado com produtos e promes-

sas que o dinheiro poderia comprar. A tecnologia e o design co-

meçavam a se unir para gerar inúmeras invenções, mas o homem 

ainda estranhava tanta novidade. 

Sem as técnicas de comunicação modernas que alcançam 

grandes massas, a propaganda estava presente nas vozes dos co-

merciantes, com os escritores que desenvolviam textos explicati-

vos para diminuir o receio do consumidor em relação aos novos 

produtos e com os pintores e desenhistas que ilustravam anúncios 

e cartazes.

Em sintonia com a publicidade no início do século passado, o 

design iniciava seu percurso marcante no desenvolvimento cul-

tural e na vida cotidiana de uma classe consumidora que se for-

mava, instrumentalizando objetos e produtos que transformavam 

a qualidade de vida do homem. Assim como a publicidade, o 

design não pode ser estudado fora do contexto social, cultural 

e econômico, sendo a tecnologia fator determinante para a sua 

realização. 

Vilém Flusser (1920-1991),  filósofo questionador de conflitos 

gerados pela tecnologia, cultura e liberdade, acabou se tornando 

uma referência importante para os estudos do design e da co-

municação. Segundo ele, a humanidade tenta superar suas limi-

tações físicas por meio da tecnologia, ganhando força com a in-

dustrialização, tornando-se escrava das forças que ajudou a criar 

artificialmente, com aumento da complexidade e da importância 

do conceito da virtualidade. 
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A criação na plataforma digital ainda é discutida pelo meio 

acadêmico, mas já é um processo artístico e cultural absorvido e 

com produção significativa, interagindo com outras formas tradi-

cionais de criação artística. Mesmo com restrições e apego extre-

mo à técnica, ou seja, à plataforma para o seu desenvolvimento, 

a criação digital é produzida com critérios explícitos, permite o 

estudo de suas camadas e mostra a amplitude da criação e pro-

dução de seu objeto final. 

O design passou e passa pela mesma resistência que a arte 

digital sofre na atualidade. Apareceu como um fruto do desen-

volvimento e logo se viu desclassificado por servir algo menos 

nobre. Porém, com o estudo de processos criativos, a sedução de 

entender o percurso de uma obra ou de um objeto é maior e mais 

desafiador. 

Até os dias atuais, ainda encontramos grande resistência aca-

dêmica no reconhecimento do design como um canal de comu-

nicação entre pessoas, na relação entre o objeto (solução do de-

sign), o utilizador (consumidor) e o processo de transformação 

social. A segmentação do repertório estético pode ter fragmenta-

do as teorias, mas não conseguiu fragmentar os sentidos.

Ao refletir sobre as referências da criação publicitária, o design 

é um princípio transformador do olho viciado de um publicitário. 

Ele pode se soltar em novos conceitos, ilustrações e funcionalida-

des, trazendo para o seu traço novos signos. Basta observarmos 

dois exemplos a seguir para percebermos quanto pode ser bené-

fica esta função de saberes e, por que não?, fazeres.

Em busca da funcionalidade dos objetos e da produção meca-

nizada iniciada com a Revolução Industrial, os designers do início 

do século XX tiveram como desafio mostrar que esta atividade 

tinha como característica principal a criação de ideias, atitudes e 

valores sobre como as coisas poderiam ou deveriam ser. 

Quando Otl Aicher abriu seu próprio estúdio gráfico em 1948, 
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não imaginava que concentraria seus tra-

balhos para a identidade corporativa. Estu-

dou escultura na Akademie der Bildenden 

Künste, em Munique, e nos anos 50 esteve 

envolvido com a fundação da Hochschule 

für Gestaltung, a mais influente escola de 

design alemã do pós-guerra. Porém, foi com 

o grafismo que desenvolveu para os Jogos 

Olímpicos de Munique, em 1972, que Ai-

cher ficou conhecido. Ele criou um sistema de pictogramas uni-

versalmente reconhecidos, representando as modalidades espor-

tivas, marcando profundamente o design gráfico e sua ampla 

funcionalidade.

Outro caso interessante sobre a aplicabilidade do design, sua 

ativação social e a transformação em ícone publicitário está no 

desenho do mapa do metrô londrino. 

Frank Pick, diretor comercial do metrô londrino, contratava di-

versos designers, arquitetos e ilustradores, desde 1909, para o de-

senho do circuito das ramificações. Os mapas produzidos durante 

os anos 20 eram complicados e, com o aumento da estrutura 

metroviária da cidade, a execução daqueles mapas era cada vez 

mais complexa. 

Henry Beck, desenhista de projetos de engenharia, em 1933, 

apresentou um novo mapa com as posições geográficas das li-

nhas e estações de metrô londrino. Ele usou um diagrama, que 

apontava as relações espaciais entre as estações, modificando a 

forma de representação do mapa concebido até então, que mos-

trava as distâncias geográficas entre as estações.

O esquema desenvolvido por Beck foi criado a partir de uma 

grelha octogonal, colocando as estações relacionadas umas às 

outras em ângulos retos ou de 45 graus, incluindo o rio Tami-

sa, permitindo uma inconfundível identificação com a cidade de 

Figura 23: pictogramas da 
Olímpíadas de Munique, 1972
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Londres. Por isso, este mapa foi utiliza-

do inúmeras vezes, além de sua função 

básica, como uma ilustração represen-

tativa da cidade em diversos anúncios 

publicitários. 

Para Flusser, fabricar e informar são 

manifestações humanas que tentam dar 

sentido às coisas do mundo, que por 

meio de códigos e técnicas transformam-se em um complexo de 

conceitos relacionados com a arte. Reconhecendo a polêmica ge-

rada com o uso da palavra “arte”, podemos citar a definição de 

Rafael Cardoso sobre esta concepção flusseriana: 

As regras numéricas inventadas pelo ser humano, 
em abstrato, são capazes de descrever, explicar e 
até prever a experiência sensorial. Tão poderosos 
são nossos códigos, aliás, que construímos a par-
tir deles versões alternativas da chamada realida-
de, mundos paralelos, múltiplas experiências. A 
sociedade humana criou um mundo de enorme 
complexidade, cuja lógica profunda permanece 
oculta para a maioria imensa de seus habitantes. 
(FLUSSER, 2007, p. 14 e 15) 

O século XX quebrou normas com a velocidade do desenvol-

vimento tecnológico das sociedades guiadas pelo capitalismo 

contemporâneo. O reflexo dessas mudanças  

forçou-nos a acompanhar uma nova dinâ-

mica cultural. Inúmeras invenções (telefone, 

carro, televisão, entre outros) estabeleceram 

novas funções, fortalecendo também a apli-

cação da estética nas formas dos objetos. 

Os estudos de conceitos, linhas e cores, 

que estabelecem diferentes modelos e apli-

cações de um produto, criando uma corrida 

Figura 24: mapa do metrô 
londrino, criado em 1933

Figura 25: ilustração da 
década de 50 usada na 
publicidade para retratar o 
estilo de vida da época
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pela busca de novas soluções, envolvendo mais pessoas e fazen-

do-as comprar novos produtos, unificaram as relações entre a pu-

blicidade e o design.  

Ao acompanhar a revolução tecnológica e do design, a pu-

blicidade utiliza-se destas tendências para construir, no produto 

anunciado, modelos de um estilo de vida. Ela provoca, no futuro 

comprador, um envolvimento vicioso e associativo de valores que 

ele almeja ter ou conquistar.

Antes de mais nada, a globalização. É sabido que, 
quando se atira uma pedra no lago, se obtém uma 
série de ondas concêntricas que se propagam, de 
forma contínua, por toda a superfície aquática. Do 
mesmo modo, graças ao progresso tecnológico, o 
nosso planeta tornou-se hoje como um pequeno 
lago, onde cada onda atinge e envolve rapidamen-
te os cantos mais remotos. Se um avião sofre um 
atraso na rota Tóquio-Moscou, isto gera repercus-
sões e distúrbios em todos os aeroportos do mun-
do.  (DE MASI, 2000, p. 140-141) 

A construção deste “estilo de vida” pela publicidade ocorreu 

em grande escala.  Nos últimos tempos, vivenciamos o questiona-

mento dos resultados da publicidade pelos anunciantes, pois o ex-

cesso e a mesmice impregnados nas campanhas dos mais variados 

produtos e serviços refletem-se no desempenho das empresas. Ou 

seja: percebeu-se que os produtos são clones de si mesmos, pois 

já não há grandes novidades sobre aparelhos de som, cartões de 

crédito, roupas, enfim, sobre os milhares de produtos semelhantes 

que possuem apenas a imagem criada até então pela publicidade, 

para se diferenciarem e conquistarem o consumidor.

O relacionamento entre homem e mulher, o sistema de con-

sumo e a busca pelo conforto com as novidades tecnológicas fi-

zeram com que o impacto do invento da máquina trouxesse ao 

mundo interferências na relação dos papéis sociais. A interferên-
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cia da moda na aparência pessoal e o poder econômico represen-

tado pela posse de objetos são fatos importantes do século XX, 

mostrando a força do design para o crescimento da indústria de 

consumo. 

A revolução dos hábitos chegou ao mundo doméstico, mu-

dando a concepção de lar e moda. Novos objetos e roupas são 

lançados e o desejo do consumidor parece nunca estar sanado. O 

artesanato desenvolve-se em linhagem industrial, com a produ-

ção de mobiliário, vitrais, tecidos, papéis de parede e cerâmica. As 

mudanças nas roupas, no final do século XIX, foram significativas. 

Estas alterações, contudo, tornam-se mais evidentes na primeira 

década do século XX, quando o design invade a indústria, com a 

utilização de novos materiais e a produção em massa.

O Modernismo, forte movimento das artes, interferiu nas for-

mas dos objetos e na moda. Estilos, como o Art-Nouveau, acaba-

ram adaptando suas referências e modificaram a visão do homem 

em relação à ornamentação, à decoração e ao vestuário. A loja 

de arte de Samuel Bring, L’Art-Nouveau, inspirou o nome do mo-

vimento e abrigou centenas de obras, tendo como destaque os 

cristais para joias e decoração. 

Os mais raros, bem lapidados e caros do mundo eram do artis-

ta René Lalique, um dos principais designers da Art-Nouveau, que 

usou e abusou das curvas para criar seus objetos em forma de 

animais e flores. Lalique fora aprendiz de ourives, criador de joias 

para a Cartier, desenhista de papel de parede e têxteis, tendo es-

tudado escultura em Paris e depois em Londres. 

A forma sinuosa estava nos objetos. A serpente era a guia do 

estilo, aparecendo também nos vestidos das senhoras, apertadas 

em uma silhueta em forma de “s”, moldadas por um esparti-

lho que empurrava os seios para frente e o quadris para trás. A 

data era 1910. Eram os últimos esplendorosos momentos da Belle 

Époque, pouco antes da Primeira Guerra, quando mocinhas inspi-

Figura 26: cristal Lalique 
e jóia Cartier inspirados no 
movimento artístico da Art-
Nouveau
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ravam-se nas damas da aristocracia, que representavam a moda e 

a beleza da época: silhueta em “s”, espartilho com barbatanas de 

baleia, maquiagem natural, pescoço comprido e limpo e enorme 

chapéu para completar o visual.

A estética Art-Nouveau, desenvolvida primeiramente nas artes 

plásticas e depois no design, ajudou a compor, na Escócia, a Es-

cola de Glasgow, que uniu os princípios funcionalistas com a arte 

decorativa, descobrindo novas formas e transformando referên-

cias orgânicas em geometria.

Esta estética começou a dividir espaço com uma nova visão, já 

que o desenvolvimento das máquinas exigia dos designers a cria-

ção de uma linguagem visual e de um estilo para esses produtos. 

Unir a função do objeto com uma forma atrativa e diferenciadora 

passou a ser a busca frenética dos designers da época, patroci-

nados pelas indústrias que nasciam na Europa e Estados Unidos. 

(...) Cézanne, ao conseguir impor a uma mesma 
matéria duas ou três formas simultaneamente 
(consegue “mostrar”, por exemplo, uma mesma 
maça sob diversas perspectivas). Isso foi levado ao 
ápice pelo cubismo: tratava-se de mostrar as for-
mas geométricas preconcebidas (entrecruzadas); 
nelas, a matéria serve exclusivamente para deixar 
as formas aparecerem. (FLUSSER, 2007, p. 29)

Em 200 anos, a história da propaganda acompanhou importantes 

movimentos culturais e evidentemente vivenciou o período da Art 

Nouveau em suas produções. As revistas proliferam títulos semanais 

e ilustrados, pairando uma nova atmosfera para o aparecimento dos 

anunciantes locais, como drogarias, charuterias, entre tantos outros 

estabelecimentos. Pyr Marcondes em um registro histórico da pu-

blicidade no Brasil, nos traz um exemplo significativo do momento:

Um encarte da Tipografia Adolfo Uhle destaca-se. 
E de tão significativo, merece registro: “A belíssi-
ma circular, em sete cores, nitidamente impressa, 

Figura 27: Zodiaco, Alfons 
Mucha
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que hoje distribuímos nesta capital, é um atestado 
valioso das artes gráficas em São Paulo”. (MAR-
CONDES, 1995, p. 22)

Em 2000, a vodka Absolut divulgou uma série de peças publi-

citárias para mostrar seus novos sabores. Essas peças, criadas pela 

TBWA, apresentam fortes indícios gráficos de diversos movimentos 

artísticos como art deco, psycodelia, optical art e pop art, porém, 

com um grafismo já embebido de percursos criativos transforma-

dos. Não podendo perder seu conceito inovador com as imagens, a 

marca criou um new ornamentalism vibrante e fluorescente. Tudo 

deveria transbordar e explodir em uma chuva de formas. Figura 28: campanha Absolut 
2000, criada pela TBWA e as 
referências estéticas
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O neobarroco criado para as pecas 

da Absolut trouxe uma ornamenta-

ção moderna que foi muito usada por 

outros anunciantes e em situações 

bastante distintas, como um modis-

mo publicitário pós-Absolut. 

A busca das cores e da geometria 

para desenhar as formas das máqui-

nas produziu modelos incríveis, como 

as cadeiras construtivistas dos de-

signers russos. Com os princípios da 

Escola Bauhaus, os artistas utilizaram 

materiais modernos e desprovidos de 

ornamentação. Eles estavam preocu-

pados com a estética funcional. Esta 

escola teve como grande sucesso o 

seu método de ensino, copiado por 

todo mundo. Em compasso com a revolução tecnológica, multi-

plicam-se as imagens técnicas reproduzidas por aparelhos:

As imagens técnicas, longe de serem janelas, são 
imagens, superfícies que transcodificam proces-
sos em cenas. Como toda imagem, é também 
mágica e seu observador tende a projetar essa 
magia sobre o mundo. O fascínio mágico que 
emana das imagens técnicas é palpável a todo 
instante em nosso entorno. Vivemos, cada vez 
mais obviamente, em função de tal magia ima-
gética: vivenciamos, conhecemos, valorizamos e 
agimos cada vez mais em função de tais imagens. 
(FLUSSER, 2002, p. 15 e 16)

Na publicidade, o advento das imagens técnicas alterou a ca-

pacitação profissional, as relações entre áreas de conhecimen-

to e a produção da atividade. A possibilidade de superposição 

de imagens, a utilização da representação das cenas cotidianas 

Figura 29: anúncios da 
Revista Época e das sandálias 
Havaianas
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com a magia da fotografia e, mais tarde, o surgimento dos filmes 

publicitários, são elementos que se mostraram importantes no 

processo de criação publicitária como recursos utilizados para o 

desenvolvimento da ideia. 

Com o passar dos anos e o com o desenvolvimento dos merca-

dos, a atividade publicitária passou a se preocupar cada vez mais 

com o comportamento do consumidor, com a imagem do pro-

duto e a força da marca, percebendo que o processo de venda é 

muito complexo. Com isso, a atividade sofreu revoluções iniciadas 

com artistas e poetas criando anúncios para jornais e pasquins, 

além de chegar às mais modernas técnicas de reproduções gráfi-

cas e de audiovisual. 

A história dos objetos e do design está ligada à liberação das 

mulheres, fato que foi tema de exposição em Paris, no final do 

ano 2000, no Centro Georges Pompidou. Conectar o objeto na 

parede e este acender obtendo determinada função, alterou a 

vida das pessoas em relação ao aproveitamento do tempo. 

No século XIX, levava-se vários dias para lavar uma roupa. No 

início do século XX, com a estufa a gás, lavar a roupa levava qua-

tro horas. Em 1910, Carl Miele apresentou o primeiro modelo da 

máquina de lavar roupas. Porém, somente entre os anos trinta e 

quarenta as máquinas de lavar invadiram as casas americanas. No 

século XXI, os prestadores de serviços de lavanderia podem resol-

ver qualquer problema em uma hora. Ou a consumidora pode ter 

uma minilavadora em formato oval para lavar apenas suas peças 

íntimas.

A invenção de um novo objeto e o seu design exige conheci-

mento e adaptação às necessidades de quem irá utilizá-lo. Esses 

objetos acabam exercendo influência e modificando os hábitos 

de seus consumidores. Os mais afortunados foram os primeiros 

a adquirirem os produtos e objetos domésticos. Porém, à medi-

da que estes foram popularizados, principalmente na década de 

Figura 30: minimáquina 
de lavar peças íntimas, da 
Brastemp
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trinta com o fordismo americano, homens da chamada “classe 

média” buscavam status e reconhecimento através dos objetos 

que compravam para suas mulheres.

Raymond Loewy, engenheiro francês que se mudou para os 

Estados Unidos, após servir como tenente na 1ª Guerra Mundial, 

começou a trabalhar como vitrinista da Macy’s, na 5ª Avenida. 

Desenhou o refrigerador Coldspot para a Sears, primeiro eletro-

doméstico que recebeu anúncios que explicitavam a sua estética 

e não a sua funcionalidade, como era estabelecida para a publi-

cidade de eletrodoméstico. Tornou-se muito conhecido também 

pela célebre embalagem dos cigarros Lucky Strike. 

A sociedade de massa e de consumo comanda a revolução da 

vida cotidiana entre os anos de 1946 e 1976, ao redor do ele-

trodoméstico, do carro, da moda e dos costumes. As revoluções 

práticas chegam às bocas mais comuns, obrigando as indústrias e 

os designers a produzirem objetos com funções iguais, mas com 

diferenciações estéticas, pois a elite não era atraída por produtos 

que não oferecessem alguma diferença. 

Áreas como publicidade, cinema e moda mesclam referências 

diversas e mostram o quanto articulados estes conhecimentos 

ajudam o homem a alterar seus ciclos criativos.

Será que as cadeiras ou as garrafas não participam 
de um universo de significação regido por códigos 
e sistemas próprios? Alguém pode defender seria-
mente que os artefatos não sejam também suportes 
de informação, que não tenham sua “semântica”. 
Fosse esse o caso não haveria o menor sentido em 
criar distinções de aparência entre objetos destina-
dos a uma mesma utilização. Não existiria moda, 
nem estilo, nem qualquer tipo de variação de forma/
aparência dos artefatos que não fosse baseada em 
critérios estritos da operacionalidade. Ao colocar-se 
acima dessas divisões oriundas do senso comum, 
Flusser nos permite enxergar o problema maior da 
codificação do mundo. (CARDOSO, 2007, p.14)

Figura 31: Raymond Loewy na 
capa da Revista Time
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 A grande mudança ainda estava por acontecer. Ela viria 

com a informática. O computador já está se colocando como o 

centro da casa, influenciando a criação e a estilização de objetos 

domésticos. Este será o bem utilitário com maior influência na 

cultura de massa do século XXI. Seus efeitos na sociedade mo-

derna alteram a ordem cultural e o papel da informática na mídia 

acumulará profecias de grandes progressos, mas também as apo-

calípticas. A reorganização do tempo e do espaço com influência 

da tecnologia, a partir da Segunda Guerra Mundial, transformou 

o cenário e a economia mundial. 

Ao abordar a evolução dos objetos e o princípio do design com 

um comunicador entre formas e estilos, verificamos que os quatro 

movimentos de transformação (apropriação, conversão, aplicação 

e utilização) estão diretamente relacionados ao momento de pro-

dução humana: primeiramente com as mãos, seguido pelas ferra-

mentas, por máquinas e, atualmente, pelos aparelhos eletrônicos:

Como próteses que prolongam o alcance das mãos 
e em consequência ampliam as informações herda-
das geneticamente graças às informações culturais, 
adquiridas. Portanto, as fábricas são lugares onde 
aquilo que é dado é convertido em algo feito. As 
fábricas são lugares em que os homens se tornam 
cada vez menos naturais e cada vez mais artificiais, 
precisamente pelo fato de que as coisas converti-
das, transformadas, ou seja, o produto fabricado, 
reagem à investida do homem. As fábricas são lu-
gares onde sempre se produzem novas formas de 
homens. (FLUSSER, 2002, p. 36 e 37)

O design e a publicidade receberam as influências das imagens 

técnicas, compondo suas imagens com a fotografia, passando pela 

proliferação das técnicas gráficas da imprensa, depois com o rádio, o 

cinema, a televisão e, finalmente, com a internet e novas mídias. Para 

cada novo formato de mídia que surgiu no século passado, desen-

volveu-se uma tecnologia e o domínio criativo específico de imagem. 
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O espaço produtivo dessa imagem, oficina – estúdio – agência, 

reflete a forma e o modo de produzir as mensagens, mantendo 

como princípio que a imagem será sempre o ponto central para a 

pesquisa e discussão. 

A publicidade, vista como mais uma das manifestações da so-

ciedade de consumo, interpreta e edita o que o homem aceita ou 

rejeita em seu tempo, estabelecendo novos códigos de expressão 

e comunicação e, ainda, orquestrando esses signos como pontos 

fundamentais de seu processo de criação. 

A prática da publicidade, nos últimos tempos, direcionou para 

a criação de mensagens comerciais, respostas para as expectati-

vas de um receptor que percebe a propaganda como um produto 

cultural de nossa sociedade. Portanto, a publicidade mantém seus 

alicerces com imagens que retratam o espírito das épocas e suas 

ondas de consumo.

Ao completar 50 anos de carreira, José Zaragosa, publicitário 

e multimídia, gravou um longo depoimento em vídeo sobre sua 

história, impressões e expectativas para o futuro de sua atividade 

principal – a propaganda – apesar da formação em artes e a ex-

periência como fotógrafo e cineasta. 

Destacando a relação entre o texto e a imagem, o publicitário 

aponta para a aura romântica da profissão, acusando o profissio-

nal atual, tanto da agência como do anunciante, de intermedia-

dor medroso, com baixo nível cultural e pouca identidade. Talvez 

as relações entre as redes de conhecimento, apesar dos avanços 

tecnológicos e da facilidade de comunicação, tenham caído na 

armadilha da operacionalidade e dos resultados, privilegiando as 

superfícies. 

Para Charles Eames, o design é uma questão de dispor ele-

mentos do melhor modo possível. E os efeitos visuais gráficos, por 

exemplo, que encantaram em seu surgimento e remodelaram a 

produção, já esgotaram seus recursos: 
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(...) as facilidades da arte digital já foram mais do 
que assimiladas: com um computador e acesso à 
internet, um designer pode ficar por dentro das 
principais novidades do ramo em todo o mundo. 
Tendo a possibilidade de se conectar com o mun-
do nas mãos e já confortável com isso, uma nova 
geração de designers não se contenta apenas em 
seguir regras – e muitas vezes nem os clientes – 
aceitando apenas o tipo de solução que agrada a 
eles próprios. (Computer Arts Brasil, 2009, p. 45 
e 46)
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A desmitificação do conceito de criação 

para a publicidade

As criações coletivas, sejam elas descobertas ou 
invenções, nascem, sobretudo, de um grande 
medo ou de uma grande esperança, difundidos 
no inconsciente popular. (DE MASI, 2005, p. 192)

Para estudar o processo criativo na publicidade buscamos do-

cumentos e registros diversos. Em rabiscos, layouts e até mesmo 

nas peças finais de uma campanha, procuramos por indícios que 

nos apontem principalmente as origens do pensamento e as refe-

rências utilizadas pelo profissional. 

Esta procura tem por objetivo desenhar o caminho do reper-

tório desejável ao novo profissional, algo bem distante de um 

guia, pois para este jovem profissional, fontes de pesquisa e in-

formação não faltam. A ausência está na articulação das ideias, 

no entendimento de como estas referências transformam-se em 

material criativo para a publicidade.

Assumiremos, então, a partir de agora, que a publicidade é 

uma prática profissional que usa, exercita e explicita a criatividade 

em qualquer segmento de atuação. Seus processos e registros 

permitem pesquisar e, principalmente, selecionar referências e re-

pertórios que formam as imagens das marcas, fortalecem as ten-

dências de consumo e motivam as mudanças de comportamento 

da sociedade. 

Muitos registros antigos da publicidade mostram em seus pro-

cessos ritos e técnicas semelhantes aos de composição de obras 

de arte. Constantemente ainda assistimos à elevação da publici-

dade a uma prática artística. Não queremos julgar se a publici-

dade é ou não arte. Esta indagação parece não ser significativa 

quando investigamos os percursos que compõem a elaboração 

de uma campanha publicitária, já que os conceitos estéticos são 
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uma das bases desta profissão.

Adicionaremos ao conceito estético outras três bases: a leitura 

social e cultural de seu tempo, a estratégia para perceber oportu-

nidades e problemas, bem como a criatividade para solucioná-los. 

Com estas bases compreendidas, a profissão mostra seus elemen-

tos necessários para qualquer profissional desenvolvê-la. Parece 

até simples, mas não é.

Nos últimos tempos, a criatividade, por exemplo, tornou-se um 

elemento corporativo desejável. Saiu das pranchetas, telas ou es-

boços dos artistas, passando a ser uma característica exigida por 

muitas áreas distintas. A criatividade é hoje uma palavra ampla-

mente usada por profissionais de recursos humanos, que exigem 

esta “característica” em seus recrutamentos.

A busca pela autenticidade exige que as empresas inovem suas 

histórias. O consumidor contemporâneo quer alta qualidade e 

preço baixo, mas também quer marca, valores e experiências de 

compra. A estratégia de sobrevivência é a busca por algo que 

torne a marca memorável e, para isso, sua comunicação e relacio-

namento não podem ser algo comum.

A imitação de um conceito, de um produto ou de uma história 

é o não autêntico. Mas, a inovação que não atende ou conversa 

com o seu público é tão insignificante quanto a cópia. Por isso, a 

publicidade é uma profissão que exerce fascínio, encanta milhares 

de jovens há décadas e permanece entre os cursos de graduação 

mais concorridos do país. A possibilidade de inovar, criar jargões 

para o boca a boca do povo nas ruas, além de andar sempre pró-

ximo do que é contemporâneo, maquia as verdadeiras caracterís-

ticas e dificuldades desta prática profissional.

Em um pequeno e inquieto tratado sobre a ilusão, 
o pensador espanhol Julián Marías examina o pro-
blema da vocação em seu sentido religioso e em 
seu sentido profano. Vocação lembra o discípulo 
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de Ortega e Unamuno, é o poderoso chamado 
do destino – é a voz interior e, ao mesmo tempo, 
cósmica: assim como Deus chama alguns para o 
apostolado religioso, o mundo de todos os dias 
nos chama para o cumprimento de nossos deve-
res sociais, entre eles, o trabalho. Daí, talvez, e a 
lembrança do próprio Júlian Marías –, o convívio 
semântico, em quase todas as línguas europeias, 
entre palavras como profissão, vocação, convoca-
ção, tarefa e ofício. (DUAILIBI, 2006, p. XV)

 A escolha de uma profissão tornou-se um momento es-

pecial e de grande conflito no mundo contemporâneo. As tantas 

especificidades profissionais, a pressão coletiva do meio escolar 

e familiar e a indústria do vestibular provocam uma corrida de 

adolescentes para as universidades. E uma profissão “mágica” 

parece ainda encantar centenas de jovens a cada ano, com um 

detalhe importante: aparentemente não é necessário nenhuma 

habilidade específica para ser um publicitário.

A publicidade é uma profissão reconhecida por um poderoso 

rótulo – o de criativa. Porém, esta criatividade parece algo natural, 

uma característica pessoal, um dom que não exige cantar, atuar 

ou desenhar, mas inventar maneiras de convencer as pessoas a 

escolherem determinada marca.

Tudo o que envolve criatividade parece mágico. Nossa evolu-

ção vai da simplicidade à complexidade. Os profissionais da pro-

paganda também gostam de alimentar um status sobre seus pro-

cessos de criação. Márcio Salem, diretor da Salem Propaganda, 

declarou à Revista da Criação (maio 2008) que o induzido não 

funciona e que é preciso ser espontâneo para olhar os movimen-

tos das ruas. Mas, o que isto quer dizer? Com certeza nada.

O entendimento das coisas do mundo é um exercício, um 

aprendizado. O ser humano é complexo porque pode mudar, en-

xergar as mesmas coisas por vários prismas e a busca pelo movi-

mento e comportamento do outro é sempre um confronto com o 
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seu próprio comportamento. Mesmo fazendo parte de um gueto, 

o homem precisa exercitar a sua capacidade de adaptação para 

enxergar o outro e a si mesmo.

Um criador publicitário precisa desta fonte, o seu próprio ima-

ginário e sua capacidade de transformar sentimentos quase pri-

mários em grandes emoções. A comunicação criada é para pes-

soas reais, que sonham comprar uma casa, imaginam-se mais 

bonitas com determinada marca de roupa e que querem sempre 

o melhor ainda inalcançável, não interessando o dinheiro que se 

tenha no bolso.

As empresas e marcas precisam de estratégias e ideias criativas 

para a manutenção de seus negócios e da competitividade. A re-

volução tecnológica acelerou o ritmo da informação, do aprendi-

zado e da economia. Solucionar problemas de marcas e produtos 

é o universo da publicidade que precisa cada vez mais encantar e 

surpreender as pessoas.

Layouts bonitos e “sacadinhas” eram os pontos mais impor-

tantes da atividade até pouco tempo. O cenário para anunciar era 

composto por poucos meios, como televisão, rádio, jornal, revista 

e outdoor. Contudo, o universo da publicidade cresceu muito nos 

últimos 20 anos. Quase tudo pode ser mídia, da xícara de café à 

porta do elevador, e quase todo tipo de negócio precisa de algu-

ma mensagem.     

Analisando o caso da Disney, percebemos que o seu conceito 

criativo e encantador foi um aliado estratégico para recuperar a 

sua imagem. Unificando suas histórias de vida em desenhos, fil-

mes, programas para televisão e parques temáticos, suas comuni-

cações e campanhas publicitárias buscaram o verdadeiro sentido 

de suas criações para encantar o público novamente.

Enfrentando alguns problemas mercadológicos na década de 

90, a Disney foi acusada de esquecer que a alma de seu negócio 

é divertir famílias. Comprou empresas como Capital Cities e Mi-
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ramax, produtoras de conteúdo dirigido a maiores de 17 anos, o 

que levou a alguns boicotes à marca pela associação com violên-

cia, nudez e linguagem ofensiva.

Outro ponto importante foi o excesso de licenciamento da 

marca Disney na década de 80. O consumidor simplesmente a 

encontrava em tudo: de papel higiênico a leite. Foi então que 

uma auditoria de marca apontou que a empresa precisava voltar 

a sua origem e entender a sua herança. 

Para o público da Disney, a relação é algo especial, ligada à 

infância e ao seu imaginário. Dois comerciais simbolizam a re-

construção do posicionamento da marca Disney na campanha 

publicitária chamada Magic Happens, criados pela agência Leo 

Burnett, de Chicago.

Essa campanha recuperou o espírito do mundo Disney, colo-

cando a magia no centro dos roteiros dos comerciais que assinam 

unicamente a marca corporativa. Nenhum produto faz parte des-

te momento mágico, mas o caminho para as suas associações foi 

aberto com a utilização de suas próprias histórias e personagens.

No filme Conversa de travesseiro, 

uma mulher reclama que o marido está 

distante, assim que eles se deitam na 

cama para dormir. Para ele a falta de 

intimidade, de assunto e até de carinho 

é algo normal, já que estão casados há 

muitos anos e se acostumaram um com 

o outro. Ela diz que ele não fala mais do 

jeito especial que falava antes, quando 

ainda eram namorados. O marido se prepara e faz uma declara-

ção de amor imitando a voz do Pato Donald. Este comercial é sen-

sível, usa a própria história da marca para retratar uma situação 

tão cotidiana, que é imediatamente absorvida por todos.

Em outro filme, Grande noite, um casal de namorados está 

Figura 32: cena do comercial 
da Disney, “Conversa de 
travesseiro”
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jantando em um restaurante e a mulher 

espera um presente, pois aquele dia era 

o aniversário de namoro, uma ocasião 

sempre muito especial para as mulheres 

e quase um tormento para os homens. 

O homem, fingindo não lembrar nada, 

trata-a com certa indiferença, como se 

aquele fosse mais um jantar romântico. 

Então ela começa a questioná-lo, quase 

indignada com o seu suposto esquecimento. Disfarçando, ele tira 

uma caixa de sapato debaixo da mesa e dá a ela, que fica muito 

decepcionada. Imaginamos neste momento que eles devem na-

morar há algum tempo e que uma joia e um pedido de casamen-

to cairia muito bem ali. Ao abrir a caixa, realmente há sapatos ali, 

mas são os sapatos de cristal da Cinderela. O moço, agora mais 

romântico, veste os sapatos nos pés da noiva, no meio do restau-

rante, com todos assistindo a cena. Nada melhor para o universo 

feminino – toda aquela magia para um pedido de casamento.

Esta campanha segue com vários outros exemplos de fusão da 

própria história da marca e das situações cotidianas que transfor-

mam rotinas da vida em momentos muito mágicos. Essas referên-

cias dependem de dois elementos: imaginário e sensibilidade. A 

criação é um ato de retratar a vida e nosso imaginário é alimen-

tado por sonhos, imagens e sentimentos que aprendemos desde 

criança.

O complexo mundo de consumo instaurado nas principais cida-

des do mundo transformou a atividade publicitária. Planejamento, 

pesquisa, mídia, criação, merchandising, promoção, marketing di-

reto, mídias digitais e web design são apenas algumas das possibi-

lidades. Ao mesmo tempo em que as ferramentas de trabalho se 

modificaram, o mundo dos negócios, os perfis de consumo e os 

movimentos de mercado se tornaram mais difíceis e complexos.

Figura 33: cena do comercial 
da Disney, “A grande noite”
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A bandeira da democratização informativa de-
fende a fragmentação produtiva em conteúdos e 
meios dirigidos a públicos diversificados. Mas, na 
realidade, os cenários competitivos se sobrepõem 
à pretendida distribuição democrática. Os senti-
dos da atualidade que constituem essa fatigante 
massa simbólica poluem os ambientes de recep-
ção: Estado e sociedade não se comunicam com 
transparente eficiência; a grande imprensa não se 
relaciona tranquilamente com as assessorias em-
presariais; e a comunicação dos grupos organiza-
dos se digladia para fazer presentes suas ofertas 
e demandas informativas. (MEDINA, 2006, p.92)

A universidade, os setores de marketing das empresas e as 

agências de publicidade estão se tornando imobilizadores no pro-

cesso de construção do conhecimento e da conquista da auto-

nomia dos jovens profissionais. Apesar da exigência à adaptação 

da atividade aos novos meios e culturas, o pensamento é negli-

genciado e os processos de criação enfraquecidos. Perceptíveis 

às demandas, um justifica a falha do outro para alimentar um 

sistema que vem desconstruindo a característica pluralista que a 

propaganda tem.

Uma pergunta comum dominava a mente dos futuros profis-

sionais da propaganda: o que eu tenho de fazer para ser bom? 

Criar mensagens para tantas marcas trazia uma angústia para 

aquele que ainda aspirava a um futuro promissor. 

Minha sócia, Selma Navarro, escreveu um negócio 
muito bacana para o nosso book da agência, em 
que diz que o anuário dela é a rua. Ela diz que a 
publicidade sofre de vaca louca, porque se retroali-
menta só dela mesma, retroalimentando-se sempre 
dos anuários. A molecada mais nova, que é muito 
mais esperta do que se acha, tem um milhão de in-
teresses. Eles quase não olham os anuários. Eu fico 
invocado com isso, porque compro uns livros tão 
bacanas e eles não olham, porque têm outras priori-
dades. (SCHÖNBURG, 2007, p. 28)
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As respostas sempre giravam em torno do mesmo conselho: 

conheça o mundo, preste atenção nas pessoas, leia tudo o que 

puder. Um mantra dizia aos estudantes que ele deveria ser múl-

tiplo. Porém, a realidade dos cursos e dos estágios é antagônica 

ao discurso. 

Dominar os programas de computação gráfica, as metodolo-

gias de pesquisa, as táticas de mídia ou qualquer outra metodo-

logia mostra a este aspirante que talvez ele nunca conheçá todas 

as faces da propaganda, apenas parte dela.

A publicidade brasileira está repleta de jornais, revistas e si-

tes que discutem o cotidiano da atividade, perspectivas futuras 

e, principalmente, as personalidades que desenham as principais 

campanhas da propaganda brasileira. De certa forma, a mídia es-

pecializada no mercado publicitário do país acaba se revelando 

como uma radiografia do setor, indicando que a publicidade mo-

vimentou cerca de R$ 64.003 bilhões em 2009 – um crescimento 

de 7,3% em relação a 2008. 

Discutindo quais são as perspectivas e as amarguras do setor, 

os últimos congressos e seminários evidenciam que a comunica-

ção publicitária precisa valorizar o que sempre foi e será impor-

tante em sua mensagem: a ideia. O que é bom e o que é ruim 

atualmente em propaganda? O maior dilema da profissão está 

em seu espírito. A substituição da boa ideia criativa pela fórmula 

do resultado de curto prazo já é uma velha conhecida dos profis-

sionais. 

Marcas globais administram um complexo ferramental de 

comunicação para manter seus posicionamentos na mente dos 

consumidores e precisam também controlar os centésimos que 

os mantêm à frente ou atrás do concorrente na participação de 

mercado.

Construir a imagem de uma marca é tarefa de muitos. Do 

anunciante ao consumidor, profissionais envolvidos com a mensa-



87

gem da marca possuem referências, formação e visões de mundo 

bastante distintas. Como todos poderão enxergar a marca pelo 

viés de quem as consome? 

Pesquisas mercadológicas são cada vez mais utilizadas para 

unificar os discursos e, de certa forma, o desgaste das velhas fór-

mulas publicitárias também contribui para o distanciamento do 

público. A internet é outro fator revolucionário na comunicação 

das empresas e, com ela, trouxe a proximidade de conversar com 

um a um, de perceber conflitos entre consumidores e marcas.

As redes de conexões que permitem ao publicitário a capacida-

de de transmitir ao público intenções, sentimentos e emoções são 

reflexos de um emaranhado de referências históricas, estéticas e 

mundanas, que, como fonte de conhecimento, medeiam a rela-

ção entre as coisas e os homens.

Gregory Berns, físico e neurologista da Emory University, Esta-

dos Unidos, publicou um livro chamado Iconoclasta: um neuro-

cientista revela como pensar diferente. O conteúdo trata-se da 

análise de sua pesquisa sobre pensamento criativo, onde afirma 

que, para ser inovadora, a pessoa precisa estar fora do ambiente 

cotidiano. De certa maneira, os escritores e pintores nos mostra-

ram os efeitos dos “ares” diferentes em suas obras.

Para “pensar diferente” a atitude mais benéfica que 
você pode ter é se colocar fora de seu ambiente 
usual. É raro que as pessoas tenham ideias novas 
enquanto estão sentadas em seu escritório ou in-
teragindo com as mesmas pessoas todos os dias. 
Observamos que se colocar em uma circunstância 
inédita ou diferenciada, seja numa viagem ou en-
contrando pessoas que não vemos todos os dias, é 
de longe a melhor forma de fazer com que o cérebro 
saia de seu modo previsível e desperte a criatividade 
inerente. (HSM Management, setembro de 2009)

O repertório dos profissionais que constroem as mensagens 
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publicitárias das marcas é cada vez mais o diferencial para a pro-

dução de campanhas criativas e vendedoras. Porém, também é 

ele o maior responsável pelo desmoronamento da propaganda 

neste momento. O acesso às referências pode até ser democrati-

zado com o auxílio da internet e das redes sociais, porém, não há 

informação útil sem construção de conhecimento. 

Paul Bedford, diretor de arte da agência inglesa This is real 

art, responsável pelo rebranding da MTV (algo próximo  a “re-

modelação” em português), acredita que habilidades e pessoas 

diferentes podem reverter a tendência da publicidade, que é “o 

trunfo da execução acima da ideia.” Contudo, em entrevista para 

a revista Computer Arts Brasil, o publicitário que tem formação 

acadêmica em bioquímica, afirma: 

Publicitários que inserem coisas interessantes no 
YouTube metem um logo no fim e modificam a 
criação para que ela caiba em qualquer briefing. 
Essa é a fórmula ruim dos anúncios de hoje. Isso 
me preocupa, acho que é preguiça. (Computer 
Arts Brasil, 2008, p. 41)

Os repertórios utilizados no desenvolvimento do processo cria-

tivo dos publicitários e as interferências que estes recebem alimen-

tam nossa pesquisa. Afinal, o que encontramos na publicidade, 

hoje, que alterou drasticamente a maneira de fazer campanhas e 

pensar a comunicação de marcas? 

Seria muito simplista apontar a amplitude das mídias ou a in-

vasão da tecnologia como agentes transformadores da comuni-

cação publicitária em todo o mundo. Contudo, estas duas causas 

também contribuíram, e muito, para as transformações dos últi-

mos anos.

A palavra criatividade continua sendo razoavel-
mente confundida com a técnica de criar anún-
cios. Mas não é só isso. Criatividade é a habilidade 
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de formular novas respostas ou ideias aos proble-
mas ou situações novas ou já conhecidas. É o in-
sight original, que resulta de um processo heu-
rístico e não algorítmico. (DUAILIBI&SIMONSEN, 
2009, p. 10)

Criatividade, imaginação e originalidade são características que 

fazem parte da composição artística e também estão presentes 

nas campanhas publicitárias. A criação na propaganda, contudo, 

parece estabelecer um valor diferente. O propósito comercial e 

funcional da atividade por muitas vezes desvaloriza o repertório, 

a técnica e o próprio ato de criar mensagens e imagens oriundas 

de tantas fontes, referências estéticas e culturais. Talvez esse seja 

o motivo para a supervalorização do profissional criativo no Brasil, 

uma rota de fuga das questões de valor, legitimidade e, por que 

não?, autenticidade.

A partir do momento em que um futuro profissional faz a ma-

trícula na Universidade, terá a angústia de saber se será um cria-

tivo. É curioso o primeiro dia de aula na maioria dos cursos de 

Publicidade no país. Ao perguntar aos alunos de primeiro ano as 

áreas de interesse na publicidade, percebemos uma situação níti-

da: não se sabe que existe outra área interessante além da criação 

publicitária. 

Para milhares de jovens não existe outra coisa para se fazer 

em propaganda. Ou escrever bem ou ser um artista (desenhista, 

ilustrador, pintor) desde a infância. Ainda aparecem aqueles cuja-

mamãe disse que sempre foram muito comunicativos e, por isso, 

a publicidade é o caminho.

Evidentemente, esta situação inicial é alimentada por prêmios, 

bons resultados, festas e pela mídia especialista. Não há dúvida 

que mostrar o processo ou o resultado de um filme publicitário 

é encantador. Saber o que está atrás da cortina sempre é muito 

curioso e envolve uma aura mais especial do que qualquer outro 



90

momento da elaboração da campanha. Porém, este encantamen-

to torna míope o próprio ato de criar. 

A construção de um referencial que alimenta o processo co-

tidiano de resolver problemas não é um ato comum, e sim, um 

diferencial de poucos:

Para compreender o tempo e o espaço do pro-
cesso criativo, falemos das redes culturais. Morin 
(1998) oferece um caminho interessante para ob-
servarmos um artista inserido, inevitavelmente, 
nas efervescências da cultura, onde há intensida-
de e multiplicidade de trocas e confrontos entre 
opiniões, ideias e concepções. As inovações do 
pensamento, segundo o autor, só podem ser in-
troduzidas por este calor cultural, já que a exis-
tência de uma vida cultural e dialógica, na qual 
convive uma grande pluralidade de pontos de vis-
ta, possibilita o intercâmbio de ideias, que produz 
enfraquecimento dos dogmatismos e normaliza-
ções e o consequente crescimento do pensamen-
to. (SALLES, 2006, p. 39)

O processo criativo dos publicitários é alimentado por um re-

pertório recheado de percepções e fontes que ultrapassam o uni-

verso principal de concentração de conteúdos, como a Revista 

da Criação, edição 08, tentou mostrar o diretor de criação da 

Giovanni+DraftFCB:

As fontes estão cada vez mais abundantes, com 
conteúdos cada vez menos interessantes, repetiti-
vos. Sem dúvida, a internet larga na frente: muito 
Youtube, onde temos a oportunidade de ver gente 
comum exercitando seus dons criativos. Os sites e 
revistas especializados seguem bombando, quase 
obrigatórios. Pessoalmente, eu também passeio 
por tudo isso, mas minha fonte principal é o cine-
ma. Adoro filmes, divirto-me, servem de inspiração 
e aprendo muito com eles. (XAVIER, 2008, p. 9)

Entretanto, grande parte do repertório criativo da publicidade 
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está na leitura sobre perfis variados de público retratados pelas 

pesquisas de opinião e idealizados pelos expectadores da socie-

dade de consumo. Quase um vício da rotina publicitária, a pesqui-

sa, muitas vezes, independentemente de ser necessária ou não, 

torna-se o grande instrumental de toda rede envolvida com a ela-

boração da campanha: do gerente de produto no marketing do 

anunciante ao redator da campanha. O lado unilateral da pesqui-

sa pode ser um repertório viciado para o processo.

Assim, o questionamento dos resultados da publicidade pelos 

anunciantes ganha força. Novas ferramentas substituem técnicas 

convencionais. A própria sociedade, envolvida por tantas mensa-

gens e apelos, também rejeita o excesso e a mesmice impregnada 

nas campanhas dos mais variados produtos e serviços. 

A publicidade sente necessidade de buscar novas fórmulas e 

rever inclusive seus princípios básicos para o resultado: a estraté-

gia e a criação. Muitas fusões de agências e empresas de comu-

nicação ocorreram nos últimos anos para apresentar soluções em 

diferentes aplicações. Grandes grupos de comunicação publicitá-

ria oferecem, em seu portfólio de serviços, possibilidades como 

promoção, marketing digital, branding, eventos, entre outros. 

Fazendo tudo para não perder o cliente, ou dividir a verba publi-

citária com outro especialista.

As influências de outras áreas na criação publicitária são fun-

damentais para compreendermos a fragmentação de repertório e 

a repetição de signos deste tipo de comunicação. Quando a mis-

são é manter uma linha de comunicação e imagem que causem 

grande impacto no público, todos os componentes de criação 

são colocados à prova. Por isso, o estudo do processo criativo 

publicitário permanece importante para a compreensão das ima-

gens na mídia contemporânea, na educação e desenvolvimento 

de novos profissionais e na discussão da evolução desta atividade 

profissional.



92

Elementos como o tempo e os recursos utilizados para o desen-

volvimento da ideia são relevantes para a elaboração da mensa-

gem, que poderá buscar cada vez mais viabilidade para a produ-

ção de novas situações, agora com a interferência da tecnologia 

no resultado da campanha publicitária. Porém, a velocidade que 

imprime todo o processo de criação impede que grandes soluções 

estratégicas e criativas sejam realizadas. 

Não menos importante, a formação profissional do publicitário 

na atualidade aponta fatores e causas para o enfraquecimento do 

repertório e do processo criativo, já que os estudantes universitá-

rios, em sua grande maioria, receberam fórmulas e fragmentos 

de conhecimento, refletindo na perda da identidade das marcas 

nacionais, da busca da marca Brasil para produtos de exportação 

e no esvaziamento da formação profissional em detrimento da 

capacidade de produção em larga escala. 

Referências? YouTube, YouTube, 
YouTube. Seminários e workshops 
são para crianças. Gente grande 
cresce trabalhando. Archives são 
legais, arte é legal, mas tudo isso 
custa caro. Festivais são registro do 
passado, mas a indústria e as carrei-
ras continuam gravitando em torno 
deles. Ídolos são referências, mas, 
como no futebol, gênios não apa-
recem todos os dias. Os meus estão 
ficando velhos. (José Carlos Godoy, 
redator da Agência Click)
Na década de 90, a trilha genial de 
um dos comerciais da BBH para a 
Levi’s criou escola e gerou um mo-
delo. O filme é aquele em preto-e-
-branco, em que o jovem vai com-
prar uma camisinha na farmácia 
para cair na farra com a namorada 
e, quando chega na casa dela, quem 
atende a porta é o pai, ninguém 
menos que o dono da farmácia. A 
trilha começa baixinho, imperceptí-

Figura 34: home page da 
página do site YouTube

Figura 35: cena do comercial 
da Levi’s
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vel. Ia acelerando até cair em uma levada que lem-
bra o que seria hoje a música eletrônica tipo trance. 
Uma batida jovem, empolgante, moderna e certeira 
no gosto do target. Pois isso é referência até hoje.  
(Revista da Criação, 2008, p.8)

A interferência do cliente, além dos objetivos da criação da 

campanha, é uma questão importante da tendência do processo 

criativo da mensagem. Tanto o público como o cliente são fatores 

“limitadores” do sentido puro da palavra “criação”, porém, tam-

bém são estímulos importantes para a nossa investigação, pois eles 

estabelecem os problemas que serão focados pelos profissionais. 

A “juniorização” dos profissionais da propaganda também re-

flete no negócio da publicidade, sendo que a universidade deixou 

de discutir o papel do mercado de trabalho na formação do jo-

vem profissional. 

De certa maneira, as reportagens da Revista da Criação mos-

tram que, nos últimos 25 anos, podemos perceber que são pro-

fissionais mais bem sucedidos os que colecionam métodos de 

conhecer e explorar fontes, mediando esses dados para os propó-

sitos criativos das campanhas. 

Será que o processo criativo dos publicitários fixou-se nos es-

tereótipos padronizados pela mídia, ignorando os processos e as 

conexões de rede para a formação do repertório criativo? Ou será 

que a questão do processo está escondida na formação pobre e 

mecanicista dos cursos universitários? O curso de graduação de 

Publicidade e Propaganda oferece instrumental e conhecimento 

holístico para a formação profissional?

Podemos afirmar, porém, que o cotidiano das agências de pu-

blicidade não privilegia o processo criativo da mensagem, esti-

mulando a repetição de velhas fórmulas encobertas por discursos 

e terminologias modernas. Estudando o repertório dos grandes 

grupos de comunicação, donos de tantas agências globais, en-
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contramos um exercício constante de reciclagem de conceitos. 

O vínculo entre a universidade e o mercado de trabalho também 

é frágil, o que privilegia o distanciamento e a superficialidade na 

formação do jovem profissional.

Apresento a próxima campanha como um exemplo da péssima 

prática profissional alimentada por grandes agências do país, provan-

do os argumentos  e questionamentos apresentados neste capítulo. 

Um dos publicitários mais renomados do momento precisou 

responder publicamente a um erro lastimável que sua agência, a 

DM9, cometeu em setembro de 2009. Às vésperas de comemorar 

20 anos, a DM9 uma das agências mais agressivas e premiadas do 

país, causou um enorme mal-estar com relação a um dos princi-

pais prêmios da publicidade mundial, o One Show.

A campanha com  anúncio e filme publicitários criados para a 

WWF surgiu em meio a várias outras campanhas inscritas. Sua vei-

culação no país, segundo a agência, havia sido realizada apenas 

uma vez, ou seja, quase uma peça-fantasma com o objetivo único 

de conquistar algum prêmio, algo muito comum em nosso meio.

O tema da campanha, que foi apresentado durante o festival 

americano, em Nova York, apresentava o argumento segundo o 

qual o tsunami asiático matou mais gente que o ataque as torres 

gêmeas do WTC. Este tema tinha a finalidade de alertar a popu-

lação para os problemas ambientais.

A sinopse do filme enviada pela DM9DDB a Cannes 
diz o seguinte: “Nós vemos explodir dois aviões nas 
Torres Gêmeas do World Trade Center. Os letreiros 
(com um fundo negro) informam que 2.819 pessoas 
morreram na tragédia. Neste ponto, volta a imagem, 
na qual vemos centenas de aviões invadindo a tela. 
Antes de atingirem os edifícios, entra o segundo 
letreiro lembrando-nos que o tsunami matou 100 
vezes mais pessoas. O filme, em seguida, pede-nos a 
respeitar um planeta que é brutalmente poderoso.” 
(MM on-line, acessado em 08/09/09)
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Não é preciso dizer que este tema 

“criativo” gerou um ruído na im-

prensa americana, foi considerado 

desrespeitoso e acabou colocando o 

cliente, que atua mundialmente, em 

uma situação vexatória. Como uma 

instituição, uma ONG, pode pedir 

sensibilidade para a sua causa am-

biental, se usou como argumento 

um tema tão agressivo, um momento degradante da história da 

civilização ocidental?

Um detalhe importante é que isto aconteceu às vésperas do 

aniversário da tragédia do World Trade Center. Além disso, foi 

muito criticado o erro conceitual das peças, já que a causa do tsu-

nami não está relacionada à destruição da natureza pelo homem.

Confusão armada, chegou a hora do comunicado oficial da 

agência, que tinha acabado de receber o prêmio da agência do 

ano do festival mais importante do setor – o Festival de Cannes. 

Mais de cinco comunicados oficiais com pedidos de desculpas 

saíram da DM9. Mas, a carta do presidente, foi muito pior do que 

o fato. Estão grifados os termos gritantes:

Como presidente da DDB Brasil, peço pessoalmen-
te desculpas pelo anúncio e pelo filme “Tsunami” 
criados para o WWF-Brasil. Esse trabalho foi de-
senvolvido por um grupo de jovens profissionais 
da agência, buscando enfatizar o poder da força 
da natureza. Reconhecemos que esses - anúncio e 
filme - jamais deveriam ter sido aprovados por al-
guém nesta agência, nunca deveriam ter sido pro-
postos ao cliente, veiculados em qualquer lugar 
ou sido submetidos a prêmios. Essas peças publi-
citárias, ainda que veiculadas uma única vez em 
veículos locais, acabaram por gerar consequências 
globais que mostram que o alcance de uma peça 
publicitária já não é mais apenas local. Em nome 
da DDB Brasil, reafirmo que esses anúncios não 

Figura 36: anúncio da DM9 
para WWF intitulado “Tsunami”
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refletem a posição nem o pensamento da agência 
no que diz respeito aos acontecimentos do 11 de 
Setembro. Ao cliente e a todos que se sentiram 
direta ou indiretamente ofendidos por essa cam-
panha, em meu nome e em nome da agência, 
peço as mais sinceras desculpas. Sérgio Valente 
- Presidente

Destaco a seguir o comunicado do cliente WWF Brasil, publi-

cado em 1/09/09, em que ressalta não ter aprovado a campanha:

“O WWF-Brasil manifesta que a mensagem da 
peça publicitária ‘Tsunami’ não reflete de forma 
alguma a opinião da organização e seus colabora-
dores e repudia veementemente sua publicação e 
circulação. A relação entre atos de terrorismo, que 
vitimaram milhares de pessoas, com os efeitos das 
mudanças climáticas não é justificada em hipótese 
alguma e não está alinhada com a mensagem que 
a organização pretende passar para atingir seus 
objetivos de conservação da natureza e uso sus-
tentável dos recursos naturais. Criada pela agência 
DM9DDB, a peça foi apresentada ao WWF-Brasil 
em dezembro de 2008 que não aprovou a sua 
circulação. Segundo nota da agência DM9DDB 
‘o anúncio Tsunami foi criado por uma equipe da 
DDB Brasil que já não faz mais parte da agência. A 
DDB Brasil pede desculpas a todos que tenham se 
sentido ofendidos pelo anúncio, que não deveria 
ter sido produzido e que não reflete a filosofia da 
agência’. Pela situação extremamente delicada, e 
por todos aqueles que se sentiram ofendidos com 
a mensagem veiculada pela peça, o WWF-Brasil la-
menta profundamente o ocorrido”.

Portanto, o que nunca deveria ter sido feito, aprovado e expos-

to, foi realizado pelo estagiário, que “foi demitido”; a aprovação 

coube a alguém que não foi o presidente ou qualquer pessoa que 

possa ter o seu nome vinculado a este episódio. Porém, na ficha 

técnica do anúncio e do filme, profissionais renomados, inclusive 

o próprio Valente, estão indicados como criadores da catástrofe.
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É assim que se pede desculpa ao erro de não discutir, orientar 

e, principalmente, pensar a propaganda como um atividade pro-

fissional séria, de grande amplitude e que, apesar de precisar ser 

cada vez mais criativa, não pode de maneira alguma ser leviana 

como os seus principais gestores são.

A publicidade mais criativa do mundo acabou ensinando à or-

ganização do prêmio que é preciso se proteger de posturas anti-

éticas. As regras foram alteradas para 2010: 

O One Show punirá agências e profissionais envol-
vidos em peças criadas sem aprovação do cliente. 
Caso seja comprovada a fraude, eles ficarão proi-
bidos de participar da premiação por cinco anos. 
O evento decidiu também investir contra peças 
criadas somente para concorrer em festivais, pu-
nindo por três anos agências que inscreverem tra-
balhos veiculados uma única vez na programação 
televisiva da madrugada somente para justificar a 
inscrição - assim como as peças cuja veiculação te-
nha sido paga pela própria agência. (MM on-line, 
acessado em 08/09/09)
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O repertório e o processo criativo podem 

revolucionar a criação publicitária?

A vida da cidade moderna é praticamente toda 
determinada pela linha reta... A curva é cansati-
va, perigosa e funesta, possui um verdadeiro efei-
to paralisante... A estrada curva é um resultado 
arbitrário, fruto do acaso, do descuido, de uma 
ação puramente instintiva. A estrada retilínea é 
uma resposta a uma solicitação, é fruto de uma 
intervenção precisa, de um ato de vontade, um 
resultado atingido pela consciência. É algo útil e 
belo. (LE CORBUSIER)
Não é o ângulo reto que me atrai e nem mesmo a 
linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O 
que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que 
encontro nas montanhas do meu país, no curso 
sinuoso dos seus rios, nas nuvens do céu, nas 
ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De 
curvas é feito todo o universo, o universo curvo de 
Einstein. (OSCAR NIEMEYER)

Nada pode ser mais complementar e antagônica do que estas 

duas declarações acima. Retiradas do início do livro Criatividade e 

grupos criativos, volume I, de Domenico De Masi, elas represen-

tam a complexidade da visão e do repertório criativo. As impres-

sões dos arquitetos acima reforçam a ideia de que “a criação é 

um movimento que surge da confluência das ações da tendência 

e do acaso” (SALLES, 2004, p. 33). Essa citação está abordando 

os diferentes princípios que podem nortear os processos de cria-

ção, ou seja, de projetos poéticos.

A arte, por exemplo, altera e revela as ideias sobre os aconteci-

mentos gerais do mundo, sobre a vida, o homem, a natureza e a 

própria experiência estética. Se a arte pode ser considerada uma 

forma de nos relacionarmos com o mundo, de reagirmos aos fa-

tos, podemos dizer, então, que os padrões de beleza nela se alte-

ram, pois nunca vemos o mundo com os mesmos olhos, com um 
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padrão unificado e previamente aceito. 

Portanto, pelas referências e pro-

cessos de alguns criadores, podemos 

perceber interpretações estéticas e pa-

drões adotados que se transformaram 

em tendência, pelo menos por algum 

período de tempo. “O processo é uma 

jornada”, define o designer e ilustrador 

Cláudio Gil:

Meu processo criativo é intenso, tem momentos 
em que parece que eu não respiro; já cheguei a 
ficar 8 horas trabalhando em cima do mesmo ca-
derno. É uma onda que me embala e me protege. 
Eu já sei como isso funciona, então deixo aconte-
cer naturalmente: basta colocar o lápis no papel 
e as coisas se encaixam. Gosto muito de folhear 
os meus cadernos, descobrir e redescobrir coisas, 
enxergá-las com um outro olhar. Também acho 
importante ver o processo alheio, ver como as ou-
tras pessoas criam e de vez em quando trabalhar 
com essas pessoas de maneira coletiva, desapegar 
um pouco das próprias convicções. (ALMEIDA & 
BASSETO, 2010, p.82)

Com o depoimento e imagens do caderno de Cláudio Gil, 

podemos considerar o processo de criação publicitária muito in-

cipiente nas escolas, estúdios e agências. Não me lembro, por 

exemplo, de um chefe ou professor ter me incentivado a produzir 

o meu caderno. Quando o fiz, estava inspirada no caderno de 

um estilista de moda, que montava suas coleções com palavras e 

referências que mais se destacavam entre os rabiscos e frases que 

escrevia em um enorme bloco de papel canson.

Fiz diversos cursos de desenho e ilustração. Passei por escolas 

diferentes. Trabalhei com diretores de arte de origens diferentes: 

fotografia, cinema e ilustração. Nunca e em nenhum lugar o res-

Figura 37: ensaios de 
tipografia no caderno de 
esboço de Cláudio Gil
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peito ao processo foi estimulado, pelo contrário, sempre foi algo 

“roubado”, que não era para ser visto.

Isso provavelmente não é algo exclusivo da minha experiên-

cia. Quantos registros interessantes não teríamos se o processo, 

o caderno e o esboço fossem algo incentivado e valorizado pela 

publicidade. Quem não gostaria de ver os esboços da campanha 

do Bombril, da Natura ou da Apple?

Como professora, também nunca vi o processo criativo ser o 

foco das discussões. Não temos sequer o registro do que faze-

mos, além dos diários e sistemas burocráticos de controle. Por 

isso, nos últimos tempos, com o avanço de estudos sobre proces-

sos em outras manifestações artísticas e criativas, os profissionais 

da publicidade e as revistas especializadas começaram a falar des-

te tema como algo revolucionário. 

O que é básico passou a ter status de especial. Ou seja, o re-

gistro das referências preferidas, dos momentos de inspiração, 

do esboço de uma campanha passou a ser “coisa de criativo”. 

Contudo, esta suposta relevância não é um estímulo ao processo, 

à busca e ao estudos das referências. 

Por trás deste universo de possibilidades, a prática cotidiana 

valoriza o modelo convencional que garante os resultados ime-

diatos. Destaco a declaração de Guilherme Jahara, diretor de cria-

ção da DM9, em 2008, para a Revista da Criação. Recordo ao 

leitor que esta é a mesma agência “premiadíssima”, que produziu 

o desastre da campanha da WFF, citada anteriormente:

Não importa onde se busque inspiração. Anuá-
rios ainda são um registro bacana do que se pro-
duz na nossa área mundo afora. Na internet, tem 
tudo, mas ela é dispersa. Inegavelmente, é hoje a 
maior fonte de busca na nossa profissão. É rápi-
da, prática. Ajuda a resolver algo em minutos, `as 
vezes. Seja para referências, seja para inspiração, 
informação. Eu tenho meus bookmarks no brow-
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ser, dezenas de sites relacionados a arte, design, 
propaganda, moda e tendências. (Revista da Cria-
ção, 2008, editorial, p. 23)

A descrição acima é a prática diária, a maneira como se enten-

de o fazer propaganda no mercado e como os alunos gostariam 

que os professores fizessem na sala de aula. Um monte de refe-

rências que podem ser sacadas do bolso e reinventadas quando 

o tempo for curto para a criação. Com a experiência de criar e 

fazer conceitos, este método de construção de repertório deve 

ser apenas complementar.

Um registro de processo de criação de uma campanha ajuda-

rá a exemplificar o que acredito ser um esboço importante para 

mostrar as referências tão distintas e complexas que levaram à 

conclusão da campanha para a gravadora Virgin.

Poucos criativos publicitários apresentam seus esboços de pro-

cessos tão claramente como fez a agência Ground Zero, de Los 

Angeles. Em 2005, para divulgar o serviço de música on-line da 

Virgin, a agência criou uma campanha usando milhares de refe-

Figura 38: anúncio para o 
lançamento da campanha da 
Virgin, “Exercise your music 
muscle”
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rências musicais camufladas na imagem do anúncio e no filme da 

campanha. A campanha da Virgin Digital, chamada Exercise Your 

Music Muscle, reuniu no filme e no anúncio, respectivamente, 80 

e 30 referências, tais como: Led Zeppelin, Blondie, Rolling Stones, 

U2 e Queen. Os layouts receberam a influência estética de duas 

obras de arte: O Jardim das Delícias e Cinco Sentidos. 

Hieronymos Bosch (1450-1516), autor 

da obra Delight Garden (O Jardim das De-

lícias) colabora com imagens camufladas 

em referências às tentações e alegorias, 

criando o mágico efeito de confusão en-

tre fantasia e realidade. Influenciou até 

os surrealistas, com seu humor “negro” 

e exposição dos vícios da sociedade. Sua 

especialidade era mostrar o homem dian-

te das tentações e provocação à ideologia 

da Idade Média.

O Jardim das Delícias é uma referên-

cia estética e conceitual muito rica e de 

grande impacto simbólico. Uma obra repleta de signos e repre-

sentações, que instiga a interpretação de cada centímetro, desde 

a abordagem da Criação da Mulher, do Inferno e do Paraíso. Ani-

mais híbridos e mitológicos, ambiente exótico e a ideia de fragili-

dade estão enraizados na plástica da obra. Contudo, é a fantasia 

o elemento mais encantador desta pintura. 

A mais enigmática e sugestiva obra de Bosch sus-
citou, com o passar dos tempos, diversas inter-
pretações, do esoterismo à alquimia, da tradução 
de paisagens literárias à presumível vinculação do 
pintor a seitas heréticas. A excepcional riqueza 
iconográfica concentra-se no painel central, mas 
os três painéis formam uma sequência: o pon-
to de partida é o Jardim do Paraíso terrestre, no 
painel da esquerda que mostra a criação de Eva. 

Figura 39: O Jardim das 
Delícias, Bosh
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Porém, no mesmo momento e no mesmo lugar, 
adquirem vida criaturas monstruosas que com-
partilham com os homens a ilusória felicidade do 
painel central e que aparecem de novo, à direita, 
na demoníaca cena do Inferno. A continuidade da 
paisagem, através de singulares formações rocho-
sas entre os dois primeiros painéis, uniformiza o 
lugar onde se desenvolvem os episódios fantásti-
cos e sugere, dessa forma, que o desencadear da 
luxúria – o verdadeiro tema dominante, simboliza-
do pelos frutos vermelhos – é consequência dire-
ta da criação da mulher. A humanidade, surda às 
chamadas de Deus e irremediavelmente mergu-
lhada no pecado, é castigada de forma horrível, 
segundo a lei de Talião, com refinadas e sádicas 
torturas provocadas com instrumentos musicais 
sobre um fundo de fulgurantes clarões de uma 
cidade em chamas. (Coleção Folha, Grandes Mu-
seus do Mundo) 

Pieter Brueghel, o Velho, rece-

beu grande influência de Bosh. 

Junto de seu filho, Jan Brueghel, 

pintaram a obra Cinco Sentidos, 

entre 1617 e 1618. Esta também 

foi referência para a composição 

do layout da campanha da Virgin, 

como contaram seus criadores. 

Com muita ironia e exagero, Brueghel pintou o seu cotidiano, os 

maneirismos de época e, principalmente, a moral estabelecida.

O primeiro esboço da obra já dá 

a ideia do que os criadores pensa-

ram e idealizaram para o anúncio. 

Em preto e branco, o desenho já 

mostra as imagens sobrepostas e 

os elementos lúdicos da peça. Ter 

acesso a este tipo de rascunho é 

algo muito raro na publicidade. 

Figura 40: Cinco Sentidos, 
Brueghel

Figura 41: primeiro esboço do 
anúncio da Virgin
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Alguns criativos usam estes dese-

nhos como forma de expor o seu 

dom artítisco, o traço, o trabalho, 

mas, não para compartilhar o seu 

processo. 

No segundo esboço ocorre o uso 

das cores e a caracterização de al-

guns personagens musicais. Nele 

podem ser observados os efeitos que foram colocados no layout 

final. As imagens começam a mostrar onde seria necessário o 

tratamento com softwares específicos para a sensação de tridi-

mensionalidade acontecer.

Os processos criativos e o estudo de seus esboços parecem 

na maioria das vezes algo caótico. Um exército de referências 

e fontes, lembranças e recortes fazem parte da composição da 

obra. Os manuscritos permitem que nos aproximemos da obra 

ou da peça publicitária de outro modo, muitas vezes sugerindo 

mais interpretações do que a própria obra. As diferentes lin-

guagens, como fotografia, artes plásticas, literatura, roteiros de 

filmes, entre outras, são o movimento de uma composição es-

tética e, esta campanha mostra exatamente o desenrolar destas 

referências em seus esboços.

Na campanha Exercise Your Music Muscle, a ampliação sim-

bólica das referências da música são sinônimos da colagem de 

imagens antes representadas pelas obras citadas dos artistas Bosh 

e Brueghel. Porém, o direcionamento final, a causa desta com-

posição artística, não é o questionamento moral ou o desenvol-

vimento do traço do autor, mas o lançamento comercial de uma 

gravadora digital.

Esta campanha movimentou a internet com uma busca por 

todas as referências utilizadas, gerando um game interativo com 

mais de 5.000 posts em blogs ligados a música, publicidade e de-

Figura 42: segundo layout, já 
com imagem computadorizada  
do anúncio da Virgin
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sign. Esta campanha também inspirou a campanha da GM para o 

novo Prisma, intitulada Sua vida trouxe você até aqui.

Por isso, como já escrito antes, discutir se publicidade é ou 

não arte torna-se absolutamente desnecessário, quando as refe-

rências e esboços traduzem a complexidade da imagem criada. 

É, portanto, afirmativa a resposta para a pergunta inicial. Sim, 

o repertório e o processo criativo podem revolucionar a criação 

publicitária. 

No reino de imagens, as impressões e sensações causadas são 

basicamente os pontos de diferença entre as marcas concorren-

tes. O consumidor não escolhe mais a característica do produto 

em si, mas a promessa que ele lhe oferece. Para compor sua men-

sagem, a estética da publicidade recorre às sensações humanas. 

Assim, ao escolher uma marca, por meio de sua imagem, o re-

ceptor está buscando uma aparência diferenciada e os anuncian-

tes também precisam entender esta tendência: “esse jeito mais 

aberto de olhar o mundo é fundamental para atrair determinados 

tipos de clientes. Temos a sorte de trabalhar para clientes inspira-

dores. Isso faz toda a diferença.” (Jeff Hicks, presidente da CP+B, 

Revista da Criação, 2008, p. 47)

As empresas, ao criar novos produtos e lançá-los no mercado, 

também precisam fazer verdadeiras investigações de “guerra” 

para achar o seu comprador, identificando as suas vontades, de-

sejos e crenças. Os institutos e profissionais envolvidos com a pro-

Figura 43: anúncio do 
lançamento do Prisma, carro 
da Chevrolet/GM
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paganda descobrem diferentes técnicas de abordagem e formas 

de interpretação dos desejos do consumidor. 

Tornou-se praticamente impossível realizar uma boa campanha 

publicitária, que atinja os objetivos das marcas e produtos, sem 

um estudo prévio e amplo dos anseios e hábitos do consumidor. 

Cada vez mais está ficando complicado para os criadores publici-

tários testarem imagens e conceitos para mar-

cas e produtos. 

A publicidade reluta em propor novas ima-

gens aos consumidores, que, por sua vez, 

modificam-se rapidamente, exigindo novos 

atributos dos produtos e novas imagens para 

representá-los. Essa riqueza de dados merca-

dológicos pode também inibir a criação de no-

vos formatos e ideias, transformando o criador 

publicitário em um manipulador de referências 

com o auxílio da computação gráfica. 

Já o anunciante por sua vez, vê na publici-

dade um investimento certeiro, em que não há 

lugar para teste de novas imagens. Ao mesmo 

tempo, para a comunicação e para a publicidade, a reciclagem 

de suas fórmulas é fundamental para que o resultado das mensa-

gens envolva o receptor.

Estamos entrando em uma Era da Criatividade? 
O desenvolvimento de novos campos de conhe-
cimento que integram tecnologia, ciência e arte 
representam a mais recente expressão da criati-
vidade humana. Na verdade, o homem sempre 
foi criativo, mas, nos últimos dois séculos, a or-
ganização industrial privilegiou as competências 
de execução, rígidas, disciplinadas, repetitivas e 
padronizadas, em detrimento das competências 
flexíveis, inventivas, inovadoras e emergentes. 
(DUAILIBI&SIMONSEN, 2009, p. 136)

Figura 44: anúncio da Fiat 
e da Subaru com as mesmas 
referências estéticas
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A publicidade brasileira continua muito premiada. Segundo a 

Revista da Criação, “hoje, a fama do talento criativo brasileiro 

facilita. É um passe à longa distância que chega antes. E anuncia, 

nos mais variados mercados que, se brasileiro é bom de fantasma 

em Cannes, é também um profissional diferenciado.”

Outro exemplo rico das referências que alimentam as influên-

cias do pensamento criativo em design gráfico e propaganda está 

no pôster iRaq 2003. Esta criação é uma paródia de humor negro, 

uma verdadeira arma de sentidos. Usando referências históricas e 

imagens conhecidas do público, o cartaz se transformou em uma 

crítica bastante ácida, usando um ícone da contemporaneidade: 

o iPod e alguns signos de sua comunicação e design.

Este cartaz é uma catarse política criada por Cooper Greene. 

(Veja o caminho construtivo da peça na página seguinte).

Mais um exemplo da construção de uma peça gráfica com um 

amplo repertório consciente para a sua formulação é o pôster 

Teatro, criado por Maedche e Jongens. O cartaz foi criado para 

divulgar o café, bar e restaurante alemão, 

reunindo três mensagens principais: comi-

da, sexo e teatro.

A comida tem seu conceito visual ba-

seado nas cores e nos vegetais, uma cla-

ra referência renascentista a Archimboldo, 

em cujas obras os alimentos (além de flores 

e animais) são metamorfoses humanas. O 

sexo está baseado na fórmula: “você enxerga o que quer enxer-

gar”. É uma ilusão provocada pela montagem sobreposta dos ali-

mentos. Por último, o jantar é um teatro, onde a comida está no 

palco para o deleite dos atores. A fotografia final revela uma cena 

sensual e sensorial, exatamente o que o restaurante quer passar 

com sua proposta gastronômica e de entretenimento. (Veja o ca-

Figura 45: cartaz iRaq, 2003

Figura 46: cartaz Teatro, 2004
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minho construtivo da peça na página seguinte).

Os dois exemplos de construção de referência mostram um 

complexo universo de experimentações estéticas, que trazem 

uma ampla visão de elementos históricos e culturais, porém com 

um forte objetivo a ser cumprido. Nenhum dos casos é criação 

livre, como muitos gostam de pensar, há dificuldades a serem 

superadas. O exercício pleno da criatividade – uma combinatória 

de estilos e culturas – permite a mediação entre o real e o imagi-

nário, num diálogo de representações que alimenta o repertório 

do criador e de seu receptor.
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Capítulo 3

Ensinar a fazer x ensinar a pensar

“Enquanto não tivermos progredido nas 
relações, continuaremos na era das ideias 

bárbaras (doutrinas, ideologias, teorias 
redutoras e mutilantes). 

A busca de uma relação civilizada entre 
espírito e as ideias avança em paralelo com a 

busca de uma sociedade civilizada. 
O problema do subdesenvolvimento do 

espírito humano, inclusive científico, está no 
coração do nosso próprio problema histórico. 

O subdesenvolvimento não é apenas o dos 
espíritos fadados às ilusões mitológicas, às 

crenças supersticiosas e às grosserias ideológicas. 
É, também, o do espírito tecnocientífico, 

hiperespecializado, unidimensional e abstrato, 
destinado às teorias redutoras e obedecendo 

aos paradigmas mutilantes: a abstração coloniza 
nosso mundo e é necessário colonizar as 

abstrações que nos colonizam.” 

Edgar Morin, Método 4 

 

A universidade, hoje, é uma personagem em evidência nas so-

ciedades desenvolvidas. Simpósios, seminários e muitas pesquisas 

acadêmicas colocaram-na no centro das discussões pela busca da 

autonomia e exercício da cidadania. No Brasil, em 2005, o XIV 

Simpósio de Estudos e Pesquisas Educacionais da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás motivou a publicação 

dos trabalhos apresentados em um livro – Formar para o mercado 

ou para a autonomia: o papel da universidade – que registrou o 

momento acadêmico nacional.

Estas contribuições de pesquisadores da educação mostraram 

que a universidade, hoje, tenta refletir sobre como a sua próxima 

reforma será conduzida, passando por questões como formação 
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dos professores, socialização da produção acadêmica, financia-

mento de pesquisas e principalmente, o entendimento sobre qual 

é o seu papel na atualidade.

Foi por meio da universidade que grandes revoluções sociais 

ocorreram e, talvez, venha a ser novamente por meio dela, que 

ocorra o grande debate sobre a busca do conhecimento e a for-

mação e desenvolvimento humano necessários para o futuro. Em 

meio a sua “lógica de expansão” (SGUISSARDI, 2009, p.11), a uni-

versidade busca uma renovação e passa por um árduo momento 

de enfrentamento com seus filhos e com a sociedade, mesmo que 

esta possa não ter a exata percepção de sua natureza e essência.

Para Ildeu Coelho, ex-presidente do Comitê Pró-Formação do 

Educador e professor na pós-graduação em Educação na Univer-

sidade São Paulo, “desde suas origens, no início do século XIX, o 

ensino superior no Brasil esteve ligado à concessão de diplomas 

que possibilitam o exercício de uma profissão”. (GUIMARÃES, 

2006, p. 43)

A sociedade brasileira percebe a universidade como o caminho 

para a profissionalização e empregabilidade. Este entendimento 

fica distante, por exemplo, da questão essencial da educação di-

fundida desde Jean-Jacques Rousseau; a participação cívica no 

processo de consolidação da democracia e da cidadania passa 

por uma importante participação educativa, citada por Licínio C. 

Lima, fundador do Instituto Paulo Freire de Portugal: 

A educação popular retoma e reinventa a sua 
tradição critica e transformadora, resistindo ati-
vamente e criativamente ao seu enfraquecimen-
to e a condição de um setor dócil e funcional. A 
própria cultura democrática construída no interior 
das organizações populares é indispensável en-
quanto cultura de resistência. (LIMA, 2007, p.69)

A universidade brasileira atualmente divide-se em duas estru-
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turas: as públicas e as privadas. Contudo, o seu pensamento está 

mais estruturado a uma política neoliberal, condicionada a res-

ponder às necessidades mercadológicas. Para SGUISSARDI, 2009, 

p.215, o governo Lula manteve a condução da educação na esfe-

ra macroeconômica, sem qualquer reforma significativa, além dos 

controles burocráticos de avaliação e autorização de abertura de 

novas instituições. 

A concentração de esforços foi dirigida ao acesso do aluno à 

universidade. Grande incentivo foi dado às universidades priva-

das para a absorção destes alunos por meio de programas como 

ProUni. 

A crise existe e são muito profundas as marcas de 
um sistema universitário, no Brasil, caracterizada-
mente neoprofissional, em que mais de 90% das 
instituições se identificam como instituições ou 
universidades apenas de ensino. É forte a tendên-
cia de que mesmo as universidades que desenvol-
verem traços nítidos de pesquisa, tendo em vista a 
penúria das verbas e os baixos salários, estejam se 
tornando universidades heterônomas, isto é cuja 
a agenda de pesquisa e de criação de novas car-
reiras obedeça cada vez mais a interesses externos 
vinculados a prioridades de mercado. (SGUISSAR-
DI, 2009, p.228 e 229)

Representante do rigor e da formalidade do saber, a universi-

dade brasileira perdeu sua identidade com a queda do modelo 

autoritário herdado pelos militares e religiosos que conceberam 

os primeiros modelos de escola e métodos de aprendizagem. Ao 

mesmo tempo, com o desenho da política neoliberal na educação, 

a universidade brasileira acabou por ganhar as características fun-

cionais de uma “educação bancária considerada alienante e opres-

sora, com racionalidade técnico-instrumental”. (LIMA, 2007, p.17) 

Uma nova inspiração faz-se necessária para alimentar a refle-

xão sobre os fazeres do ensino. Este embate poderá transformar 
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o nosso modelo universitário atual, um tanto esquizofrênico, divi-

dido entre o rigor e o diálogo, a formalidade e a improvisação, a 

formação e a profissão, sem clareza de seus objetivos. Para Paulo 

Freire: “inexiste validade no ensino de que não resulta um apren-

dizado em que o aprendiz não se torna capaz de recriar ou de 

refazer o ensinado”. (FREIRE, 1996, p. 26)

Para o Peter Drucker, importante referência nos estudos de es-

tratégias políticas e econômicas, o que estamos chamando de 

revolução da informação é, na verdade, a revolução do conheci-

mento. Para ele, apesar de assumirmos a tecnologia como o ca-

minho para a conquista da liderança econômica e social e, muitas 

vezes, colocá-la no centro da discussão do ensino superior, é a 

ciência cognitiva, que traçará o desenvolvimento da “nova socie-

dade”. A educação teria como propósito ocorrer por toda a vida 

para a renovação natural das gerações e do conhecimento: “o 

conhecimento transformou-se no recurso-chave, e o único escas-

so”. (DRUCKER, 2002, p. 181)

Esta necessidade de ampliar os campos do conhecimento é 

defendida por Edgar Morin como um olhar para educação na era 

planetária. Para o filósofo, a educação não enxerga o “gênero 

humano” com um destino planetário, despreparado para lidar 

com as incertezas, o imprevisto e o inesperado. Em 7 Saberes 

necessários para educação do futuro, Morin afirma: “o conhe-

cimento permanece como uma aventura para qual a educação 

deve fornecer apoio indispensável”. (MORIN, 2000, p. 31)

Há uma evidente dificuldade na transmissão do conhecimento 

para o filósofo, pois para ele a educação não enxerga o que é o 

conhecimento humano, impedindo-o de compreender os proble-

mas globais, já que privilegia o saber fragmentado, segundo o 

qual o próprio homem não é compreendido como um ser com-

plexo: físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Morin 

aponta que a educação desintegra a totalidade do homem por 
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meio de disciplinas, impedindo a condução de métodos que per-

mitam às partes estabelecerem relações com o todo.

As ideias deste filósofo, um dos mais importantes do século 

XX, são coincidentes com a criação do Centro de Desenvolvimen-

to Sustentável da Universidade de Brasília – CDS/UNB, que buscou 

trazer à universidade o pensamento em torno da complexidade 

dos problemas contemporâneos. Morin foi convidado a participar 

de uma mesa redonda em junho de 1999 para inaugurar a publi-

cação Ideias sustentáveis, organizada pelo CDS, oportunidade em 

que ele considerou: 

A diversidade é uma pluralidade de possibilidades. 
Tudo significa reaprender a aprender. Reaprender 
é o mais difícil, aprender é fácil. O educador deve 
educar a si próprio. Reeducar a si próprio significa 
sair de uma minoria, significa que os educadores 
sentem a necessidade do problema e, como des-
viantes, vão ajudar outros educadores a mudar. 
(MORIN, 2004, p. 54)

O desafio atual está na relações entre professores e alunos. 

Todo o restante são regras e obrigatoriedades burocráticas que 

roubam o espaço da verdadeira dúvida: como transformar um ato 

tão pouco natural, o educar, em um ato que ajude na reflexão, na 

compreensão e na interação entre as pessoas, os quais, a partir 

da construção do conhecimento, poderão exercer suas ideias com 

liberdade, responsabilidade e criatividade?

Este saber superespecializado a que Morin se refere, provoca 

em algumas universidades brasileiras a revisão dos currículos de 

seus cursos em períodos de tempo bastante curtos. Na área de 

comunicação, principalmente no curso de Publicidade e Propa-

ganda, este movimento ocorre normalmente quando a defasa-

gem tecnológica fica evidenciada ou pela infra-estrutura da esco-

la ou pela dificuldade de contratar professores com domínio nas 

últimas linguagens de softwares de imagem. 
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O reducionismo da educação está em questões como nomen-

claturas de disciplinas, afrouxamento da carga horária e um pou-

co de entretenimento no campus universitário, principalmente na 

universidades particulares, onde há o agravante do aluno posicio-

nar-se como um cliente, que paga para receber um serviço, mas 

que pouco sabe sobre ele.

De fato, a hiperespecialização impede tanto a per-
cepção do global (que ela fragmenta em parcelas), 
quanto do essencial (que ela dissolve). Impede até 
mesmo tratar corretamente os problemas particu-
lares, que só podem ser propostos e pensados em 
seu contexto. (MORIN, 2000, p. 39)

Todavia, sabemos que a educação é viva, reage às mudanças do 

tempo e de seus interlocutores. Parecemos estar fora do mundo 

cognitivo de nossos alunos e nos preocupamos ainda com o que 

faremos no próximo ano letivo com os novos equipamentos eletrô-

nicos em sala de aula. Culpamos os pais desses alunos pela incapa-

cidade de perceber as habilidades de seus filhos, mas não estamos 

dispostos a alterar nossas rotinas quando nos deparamos com alu-

nos desafiadores e pouco convencidos de nossos conteúdos. 

No XIV Simpósio de Estudos e Pesquisas Educacionais, da Fa-

culdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, já citado 

no início do capítulo, a pesquisadora de arte-educação, Monique 

Andries Nogueira, apontou a necessidade do professor pensar na 

sua própria formação e na relação com os elementos da cultura. 

Para ela “o professor deve converter-se em um agente de uma 

cultura de âmbito geral e de uma cultura específica do conheci-

mento no qual atua.“ (GUIMARÃES, 2006, p. 96)

Talvez assim, o professor naturalmente tenha condições de 

enxergar melhor o outro, o seu aluno, que não pode ter seu co-

nhecimento e cultura descartados por falta de compreensão do 

professor de um universo que pode não ser o seu, mas que não 
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lhe dá o direito de se manter excluído.

Trabalhar com a educação aponta-nos diariamente que não 

somos sensíveis às causas reais do desligamento entre professores 

e alunos e que deixamos de ser protagonistas da discussão sobre 

a educação na qual acreditamos e que podemos empreender.

Cumprimos diretrizes, distribuímos métodos e sofremos a críti-

ca do tempo. Contudo, recusamo-nos a assumir que a mudança 

está nas mãos de quem constrói a relação do saber, do conhecer 

e do criar. Se professores deixam de criar e acreditar no conheci-

mento pela relação com o outro, acabam por entregar a burocra-

tas o caminho da universidade para os novos tempos.

Os professores discutem de fora, como observadores não par-

ticipantes, as prováveis causas do desinteresse pela educação 

formal, permitindo que a questão do saber seja normatizada e 

espancada por um país que não acredita na educação como meio 

transformador. 

Para a filósofa e professora Viviane Mosé, em palestra no Sinpro 

- Sindicato dos Professores de São Paulo, publicada no boletim on-

-line 391, em fevereiro de 2011, nós sofremos de uma educação 

que afastou o pensamento e a reflexão da escola, que se tornou 

um lugar de reprodução do estabelecido e de acúmulo de dados. 

Para ela, a tecnologia, como memória externa, trouxe-nos como 

presente esta possibilidade de acúmulo, deixando para o nosso cé-

rebro o vazio, libertando a nossa memória e ampliando a capaci-

dade de pensar.

Os números do último Censo 2009 da Educação Superior, 

produzido pelo INEP, aponta-nos um mapa da universidade no 

Brasil: as matrículas cresceram 3,8% em um ano e o número de 

estudantes chegou a 5,95 milhões. As instituições privadas são 

responsáveis por 74,4% das matrículas, com 4,43 milhões de alu-

nos. Nas universidades públicas houve redução de cerca de 30 

mil matrículas e o total caiu de 1,55 milhão para 1,52 milhão. 
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Estes números incluem os estudantes de cursos presenciais e a 

distância. 

Ou seja, quando falamos do desafio da universidade brasileira 

estamos abordando uma questão clara de economia de mercado 

privado. Ao Estado restou a posição de avaliador, permitindo que 

as universidades particulares organizem-se ao espelho das em-

presas privadas, reduzindo custos, buscando a competitividade 

e, principalmente, estabelecendo a suas próprias regras. Neste 

cenário o professor é, então, um sobrevivente. 

Segundo os pesquisadores do Observatório da Educação, não 

ocorreu uma real valorização do docente no país. Os professores 

continuam recebendo os piores salários quando comparados com 

profissionais de outras áreas com a mesma formação e a mesma 

jornada.

Publicado pela revista Exame, em 17/07/1996, edição 0614, 

o estudo sobre o processo asiático de desenvolvimento, realiza-

do por Jim Rohwer, autor do best-seller Asia Rising, aponta di-

ferenças consideráveis no investimento em educação entre paí-

ses como Coreia do Sul e Brasil. Cito este exemplo aqui, pois o 

modelo educacional da Coreia e seu efeito na recuperação do 

país é amplamente citado na mídias especializadas em educação 

e economia.

Para Rohwer, ex-correspondente do jornal The Economist, em 

Hong Kong, a principal diferença no investimento em educação 

dos países da América Latina para os países asiáticos é que, no 

caso do Brasil, por exemplo, a ênfase do investimento foi para a 

universidade. Já a Coréia do Sul favoreceu a educação fundamen-

tal, considerada “universal, obrigatória e gratuita.” 

O autor aponta que apenas 10% do investimento coreano em 

educação vai para a universidade. Um dos objetivos é garantir a 

presença maior de estudantes de origem humilde na universidade 

pública, ao contrário do que ocorre no Brasil, onde a universidade 
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pública é dominada por alunos oriundos das escolas particulares. 

(Fonte: Universia, fevereiro de 2011)

Outra curiosidade é que em 1950, apenas 13% da população 

da Coréia do Sul era alfabetizada. Em 1965, praticamente a tota-

lidade da população já sabia ler e escrever.

Esta proeza foi alcançada devido a características marcantes da 

cultura asiática.  Segundo um dos mais respeitados pesquisadores 

brasileiros na área de educação, o professor Heraldo Vianna, da 

Fundação Carlos Chagas, a Coreia do Sul conseguiu um ensino 

de altíssima qualidade “pela influência do confucionismo, que va-

loriza a educação e o comprometimento familiar no acompanha-

mento e reforço ao aprendizado dos filhos. No Brasil, há a cren-

ça quase que generalizada de que a tarefa de ensinar e educar 

compete exclusivamente à escola.” (Revista Exame, 17/07/1996, 

edição 0614)

Após 15 anos da publicação da matéria da revista Exame, con-

tinuamos com centenas de vestibulares espalhados pelo país que 

mostram uma corrida de jovens, realmente com pouca idade, 

atrás de uma profissão, perante seus pais e a sociedade – a esco-

lha do ofício eterno, que lhe garantirá sucesso e riqueza. Nossa 

escola básica vem enfrentando desafios, mas ainda é bastante 

fraca. 

A mesma revista Exame publicou, em 15/12/2010, edição 

0982, a matéria intitulada O país do Bê-á-bá, na qual apresentava 

a pesquisa da consultoria McKinsey, que busca entender como 

os sistemas escolares mais aperfeiçoados do mundo continuam 

a melhorar. 

O curioso é que, em 2006, Minas Gerais apresentou um re-

sultado constrangedor. De 260.000 alunos pesquisados, apenas 

a metade demonstrou domínio adequado de leitura. Na mesma 

pesquisa, em 2010, o Estado de Minas teve 86% dos 330.000 

estudantes avaliados com desempenho adequado.



122

Minas Gerais foi um exemplo na alfabetização infantil no Brasil, 

que, após ampla reforma na gestão da educação, conseguiu um 

salto considerável para os padrões brasileiros. Segundo a UNES-

CO, cerca de 1/3 dos brasileiros não é capaz de ler além de pa-

lavras e frases soltas. Alguns deles chegam às universidades que 

não estabelecem critérios ou exames de seleção para o ingresso 

no ensino superior.

A reforma de uma nova universidade passaria pela discussão de 

sua atuação no passado, mas com a perspectiva de construir um 

novo pensamento, menos acumulativo e mais sensível, que permitis-

se ao país remodelar as suas estruturas gerais da educação, apresen-

tando um plano real e consistente para o futuro das novas gerações.

Para MORIN, a reforma do pensamento somente será possível 

se a escola permitir-se refletir sobre este assunto, enfrentando 

seus “saberes separados, fragmentados, compartimentados en-

tre disciplinas e, por outro lado, realidades ou problemas cada 

vez mais transversais, globais e planetários”. (MORIN, 2004, p.13) 

As doses  de conhecimento ajudaram a universidade a perder a 

noção do seu papel perante as cobranças de uma educação pro-

fissionalizante e incapaz de englobar, abstrair e articular.

Para ASSMANN, “a história humana entrou numa virada sem 

precedentes” (1998, p.17), pois as tecnologias e a velocidade de 

informação fizeram o mundo sair de uma concepção analógica 

para uma efervescência digital, alterando as mentes, as visões e 

as relações, democratizando a informação e a experiência, derru-

bando a sacralidade do saber. Com este novo desenho, a socie-

dade passa a viver num rito de passagem, buscando formas para 

eliminar as tantas situações de exclusão.

A recente crise econômica colocou à prova os mais diversos 

modelos e ideologias. Tanto o modelo europeu, como o modelo 

norte-americano mostraram-se insuficientes em suas origens só-

cio-democratas ou neoliberais. Desta forma, a educação foi mais 
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uma vez chamada para responder a questões como empregabili-

dade e adequação cultural, sempre com a angústia de responder 

ao futuro, sendo que, no presente, vive uma complexa luta entre 

as suas contradições. 

Não deixamos de considerar a educação importante para a 

questão do emprego nos dias atuais, mas não devemos atribuir a 

ela esta única ou principal responsabilidade. A escola em geral, da 

infantil à universitária, como transmissão de saber e formação do 

homem, terá de descobrir caminhos para lidar com o novo, o jo-

vem e o diferente, em mais uma tentativa de se reinventar peran-

te as transformações da vida, que superam os rigores científicos. 

Teixeira Coelho, professor da Escola de Artes da Universidade 

de São Paulo e ex-diretor do Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo aponta o ensino superior atual como:

Uma tentativa de familiarizar o aluno com algum 
campo profissional, provocá-lo a estudar e espe-
rar que, por algum esforço autodidático e pela 
prática, se faça, um dia, um profissional. Dentro 
dessa filosofia, estabelecemos a “liberdade” de 
ensino, tornando o direito de abrir escolas um di-
reito  individual e, na esfera pública, a política de 
que se expande o ensino pela criação de outra 
escola e não pelo crescimento da escola existente. 
(COELHO, 1998, p.171)

 

A reforma da educação superior não está assimilando que o 

humano sente falta do conhecimento e da informação, indepen-

dentemente de seu formato. Uma das reclamações mais recorren-

tes em salas de aula da graduação e dos cursos de especialização 

da conta de que o aluno, tenha ele 17 ou 30 anos, sente-se um 

analfabeto, inculto e ultrapassado, não importando se está for-

malmente matriculado em algum curso ou escola específica. 

É uma determinação pelo conhecer que supera a questão do 

tempo e da tecnologia. Ela é real porque esta pessoa não se sente 
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capaz e motivada a descobrir e a pensar possibilidades diferentes, 

mas anseia por isto, pois de alguma maneira acreditou na educa-

ção como forma de romper barreiras.

Na contramão do que acreditamos ser a universidade, nossos 

alunos mostram-nos diariamente que não conseguimos tocá-los 

e, sem esta emoção da relação, não somos entendidos e não en-

tendemos o outro. Falta-nos reflexão sobre o nosso fazer, sobre 

qual é o nosso papel transformador na busca do conhecimento e 

da experiência. Teixeira Coelho, mais uma vez nos leva a refletir 

sobre a questão dos modelos educacionais:

Nenhuma revolução se recheia apenas de positivi-
dades. A reação ao autoritarismo polifacetado em 
vigor antes de maio de 68 levou a excessos nos 
campos público e privado. Naquele, a educação 
libertária (ou complacente, como querem alguns) 
encontrou seu auge na experiências do tipo “es-
cola Summerhill”, despida de currículos, horários, 
notas avaliativas etc.; o choque paralisante sofrido 
pelos que dela egressavam quando entravam em 
contato com as asperezas do mundo ainda lar-
gamente autoritário e institucionalizado levaram 
os princípios de Summerhill ao estado da falência 
ideológica – e econômica: depois de algum tem-
po, os pais não mais mandavam seus filhos para 
escola. No domínio do provado, o método Spo-
ck de educação libertária (ou complacente) das 
crianças (que, em síntese precária das ideias do 
autor, deveriam ser sempre entendidas e nunca 
repreendidas) durou algum tempo e foi revisto – a 
começar pelo próprio Spock. Ainda agora, mesmo 
depois das revisões de Summerhill e dos spockis-
mos, uma multidão de pais ocidentais omite-se 
diante dos filhos, com medo de criticar e orien-
tar, quer dizer: com medo de orientá-los, mesmo 
diante da confusão de toda ordem (existencial, 
sexual, profissional) visível aos olhos e comporta-
mento desses jovens. Os pais não mais levantam 
objeções que, antes de maio de 68, eram de todo 
naturais – e talvez esperadas pelos filhos. (COE-
LHO, 2000, p. 34 e 35)
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Os professores podem adiantar-se neste levante para a mudan-

ça da universidade e do ensino superior, pois são talvez os que 

mais estejam preparados para conviver com o risco. “É próprio 

do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo” 

(FREIRE, 1996, p.34): este pensar certo está na busca da argu-

mentação e da discordância. Não se pode permitir que o medo 

do enfrentamento e do erro na experiência negativa desarticule 

o coração da escola, os professores, cercados de suas próprias 

vaidades e fracassos.
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Quem são os profissionais da publicidade que 

interferem no andamento dos conteúdos 

na sala de aula?

Professor ... Você trabalha ou só dá aula? 
Pergunta típica do aluno de cursos de comunicação

Todo início de ano escutamos a mesma pergunta. Para os alu-

nos de publicidade e propaganda, o professor é uma pessoa a ser 

descoberta. Ele não traz consigo a mesma credibilidade de um 

professor universitário de outras áreas de conhecimento, como 

medicina ou engenharia. É um enigma para um aluno o motivo 

pelo qual um profissional da publicidade escolhe ser professor 

universitário.

Será que ele está no mercado, trabalha com publicidade? Ou 

dá aulas porque é ultrapassado, ficou velho, perdeu o emprego? 

Na cabeça de um jovem de 17 anos, ser professor não é algo mui-

to motivador. É quase um estigma de fracasso. 

Isso ocorre porque a referência que ele tem de seus professo-

res da fase escolar é pouco respeitosa, mesmo que ele seja um 

“aluno bem-educado”. Os pais já não permitem que professores 

repreendam seus filhos, caso necessário; escolas são processadas 

por reprovarem alunos e professores são constantemente humi-

lhados com muitos casos chegando às telas da TV. (BRANDÃO, O 

Estado de S. Paulo, D10, 11/02/2011)

Até mesmo ADORNO, ao escrever sobre o magistério, revelou 

que seus dados empíricos mostraram uma aversão a atividade 

docente como profissão na Alemanha, e depois nos Estados Uni-

dos. Segundo ADORNO, (1995, p.105), a função do professor 

pode ser entendida como a de um vendedor de conhecimentos, 

por quem estudantes desenvolvem a antipatia pela “profissão da 

fome”. 
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Publicidade também não parece ser uma área que detenha al-

gum tipo de conhecimento profundo. Parece que está mais próxi-

ma de um dom mágico ou um talento natural do que de algo que 

pode ser ensinado e estudado. Unindo estes fatores, fica então 

bastante difícil para um aluno entender por que um profissional 

da publicidade é professor universitário. 

Ele tenta, então, descobrir o seu currículo para saber se dará 

ou não crédito ao que aquela pessoa diz. Ele chega até a pedir 

para ver algo que o professor tenha feito, principalmente se este 

for das áreas de atuação mais desejadas: criação, planejamento 

e mídia. Se este professor está ou passou por grandes agências, 

começa a ter um certo respeito da turma, assim que esta infor-

mação é difundida.

A questão está na escolha dos ídolos. Todos nós escolhemos os 

nossos e quando entramos na faculdade precisamos significar e 

organizar nossas novas referências. O professor pode ser um ídolo, 

mas em publicidade ele precisará provar que tem relevância para 

isso: “o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros: 

é a única”. (SCHWEITZER, Prêmio Nobel da Paz - 1952)

Saber quem é o profissional-modelo muitas vezes acaba por 

se tornar menos importante quando o professor, nesta relação 

consegue ultrapassar as dicas e histórias do cotidiano para uma 

interação concreta de conhecimento mútuo. Por isso, detalhamos 

aqui as características daqueles que interferem na rotina do curso 

de publicidade e, de certa forma, na construção dos referenciais 

de novos profissionais que chegam ao mercado.

Grande parte dos cursos universitários de publicidade têm pro-

fissionais do mercado dentro das salas de aula. A publicidade, 

diferente de cursos como medicina e até mesmo jornalismo, tem 

professores com formações e atuações profissionais bastante di-

ferentes, mesmo com a patrulha do Ministério de Educação para 

garantir a tal aderência à área de conhecimento.
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Há fotógrafos, designers, sociólogos, psicólogos e até estatís-

ticos que são professores em cursos de publicidade. Essa mescla 

de conhecimentos e práticas sempre foi muito mais rica do que 

prejudicial para a formação do corpo docente de um curso. Não 

há apenas uma forma ou visão para resolver o mesmo problema.

É bastante relevante discutirmos quem são os profissionais que 

saem de suas agências ou empresas para atuar no “segundo tem-

po” na universidade. O que poderia ser uma rica relação entre o 

mercado e a academia ainda não se concretizou pelas mãos da-

queles que fazem as interlocuções entre esses dois atores. Muito 

pelo contrário, esta parceria, que poderia ser intensa, desenvol-

veu “maneirismos” para ambos os lados.

Nos últimos cinco anos, desenvolvi e apliquei com os alunos do 

último ano de Publicidade e Propaganda da Faculdade Cásper Lí-

bero uma pesquisa para traçar as principais características do cur-

so, além de impressões e opiniões sobre a figura do professor e da 

faculdade, em seu processo de formação pessoal e profissional.

Estas pesquisas permitiram-me traçar perfis de professores que 

se multiplicam em outras universidades, situação comprovada 

empiricamente com colegas de outras instituições, nas discussões 

de Congressos como Intercom e nas publicações sobre educação 

para o ensino superior. 

No curso de Publicidade, assistimos por um bom tempo aos 

“contadores de histórias”. Este tipo de professor acredita que basta 

ao aluno o contato com alguém que faz propaganda de verdade. 

Este professor normalmente acha que os colegas das outras áreas 

de conhecimento não sabem nada sobre propaganda e, na maioria 

das vezes, não busca recursos didáticos e pedagógicos além do sof-

tware Power Point. Este tipo de professor se proliferou nos cursos de 

Publicidade no início dos anos 2000, quando boa parte das universi-

dades buscou no mercado a atualização de seu quadro de docentes 

para oferecer ao aluno o contato direto com a profissão.
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Há também aquele que é mero “reprodutor das normas do 

mercado”, ou seja, um representante legal do seu futuro empre-

gador, tão castrador de novas ideias como o diretor de marketing 

convencional da empresa em que o aluno provavelmente irá aten-

der, na agência em que trabalhar.

Conhecemos também o professor “entretenimento”. Ele do-

mina as técnicas e apresentação, sabe as boas piadas do segmen-

to, é bem relacionado e parece um ser de sucesso. Normalmente 

torna-se referência para os alunos, é muito consultado e está na 

universidade por status.

Temos evidentemente os profissionais que chegaram por di-

ferentes motivos à universidade e tornaram-se verdadeiros pro-

fessores, adquiriram, além das titulações necessárias, o apego e 

o gosto de lidar com gente, dialogar com jovens e reciclar suas 

convicções.

Lembrando que ainda temos os fotógrafos, designers, soció-

logos, psicólogos, filósofos e estatísticos; a pluralidade da forma-

ção dos professores do curso de publicidade não é um fator que 

possa ser ignorado. Mas, chamamos a atenção para a diferença 

de perfil entre os profissionais da própria área de concentração, 

a publicidade, e como esta diferença interfere nos conteúdos, na 

interdisciplinariedade e no pensamento da profissão.

Profissionais de atendimento, planejamento, mídia e criação 

são absolutamente diferentes entre si. Esta fragmentação permi-

tiu inclusive que um não saiba exatamente o que o outro faz, 

mesmo que essas áreas coexistam em toda a elaboração da ativi-

dade publicitária. Estas diferenças são ainda mais fortalecidas por 

uma característica da profissão: a competitividade. 

Dentro do ambiente universitário, as diferenças entre as áreas 

e o ego profissional são desafios constantes para a discussão não 

apenas de conteúdos mas de práticas acadêmicas e didáticas que 

privilegiem unicamente o aluno em todo o processo. Um dos gran-
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des inimigos da interdisciplinariedade é o próprio professor, que 

pode, ao valorizar mais um campo de conhecimento do que o ou-

tro, desequilibrar o processo e o aprendizado inserido nesta prática.

Considerando que o professor deveria ser um mediador por 

essência, ele precisa estabelecer amplas relações entre os alunos e 

os outros professores para que a publicidade seja discutida como 

um todo e não por fragmentos e pequenos saberes. Reforçamos, 

além da própria segmentação de conteúdos, a partilha de conhe-

cimentos em um momento que é decisivo para o aluno conhecer 

todas as possibilidades que a área oferece.

A aprendizagem mediada existe desde os tempos em que os 

grupos sociais primitivos começaram a transmitir sua herança 

(costumes, hábitos, maneiras de pensar) às gerações futuras, com 

a intenção de garantir a continuidade e a sobrevivência do indiví-

duo no grupo.

Esse processo cultural tem duas dimensões: con-
teúdo da herança, isto é, o conjunto de informa-
ções e experiências transmitidas de uma geração 
a outra, e a aprendizagem mediada, que se refere 
aos princípios de modificabilidade e de aprendi-
zagem.
A mediação da aprendizagem não depende do 
nível da linguagem ou do conhecimento de uma 
determinada cultura, mas da qualidade da intera-
ção entre mediador e mediado.
A falta de mediação traz como consequência di-
reta a rigidez do pensamento, caracterizada pela 
dificuldade de expansão de esquemas mentais, 
uma função essencial para se enfrentar novas si-
tuações. (SOUZA, DEPRESBITERIS & MACHADO, 
2004, p. 61 e 62)

Com a mediação prejudicada todo o processo de aprendiza-

gem pode ser sabotado e o resultado desta inabilidade de troca 

é um grande abismo entre professores e alunos. Esta distância é 

ruim não somente para a aprendizagem de conteúdo como tam-
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bém para o amadurecimento do jovem e a reflexão do professor 

sobre o papel da universidade na formação do publicitário.

Quando afirmei que os alunos muitas vezes recebem conteú-

dos inovadores de diversas fontes, mas apresentam grande difi-

culdade em explorá-lo, aponto a ausência da relação e da entrega 

como um fator que contribui para este fato. Faço referência a 

Luiz Carlos Restrepo, educador colombiano que desenvolveu o 

conceito da Ecoternura: é desburocratizar o conhecimento, con-

vertendo a sua produção e conservação numa prática de autoges-

tão.” (RESTREPO, 1998, p. 84)

Neste conceito, guardar o que não vai ser usado, deixar de 

compartilhar a informação, já que o conhecimento está no lugar 

da interação e da construção conjunta. A “simbologia guerreira”, 

para RESTREPO, chegou ao fim em todos os sentidos, principal-

mente na educação. O professor não será mas o sábio e o deten-

tor das regras, mas aquele que saberá reconhecer e entender as 

diferenças, a existência de conflitos, trazendo nova possibilidades 

para as relações além das paredes da sala de aula.

Jovens adquirem informações variadas, muitas vezes antes do 

professor que encontrará na aula. Este fato não é um problema, 

mas uma solução não aproveitada e transvestida de ameaça. As 

fontes dos alunos podem ser as mesmas que as nossas, ou não, o 

que importa é saber utilizar esta facilidade de obter a informação 

como uma forma de busca pela verdade.

Ao contrário do que poderia ser, muitos professores sentem-se 

ameaçados nesta troca, trancam-se em seu universo isolado de 

saberes e não permitem que o aluno também tenha a sua própria 

fonte de conhecimento, ignorando a sua capacidade de pesquisa 

e interação, na maioria das vezes com o argumento de que sua 

capacidade analítica é superficial. Nas últimas três atas de reu-

nião de professores, que ocorre semestralmente, a reclamação 

da superficialidade da internet foi uma constante. Porém, este 
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discurso também é superficial, pois ele não evolui para outra 

situação.

Somos influenciados o tempo todo por novos ra-
ciocínios, intuições, deduções e conhecimentos. 
Assim, a cognição e o raciocínio transformaram-
-se, pois os dispositivos tecnológicos que nos afe-
tam produzem novas formas de conhecimento, 
através dos quais estamos sendo contaminados 
o tempo todo. Desse modo, essa processualidade 
na mutação de saberes, produzidos por meio da 
escrita, vem implicar uma reavaliação: para que 
servem os saberes veiculados e produzidos na es-
cola, na universidade? (SPEROTTO, in Tecnologias 
da educação, 2006, p. 96)

Para o professor, há uma dualidade em continuar a dar aulas 

para um todo, ignorando as características pessoais dos alunos. 

São muitas pessoas reunidas em condições pouco propícias para 

o contato e proximidade. Porém, um professor também sente-se 

estimulado a buscar formas para atrair e motivar aqueles que si-

nalizam para possibilidade de troca, acenam para o acolhimento 

de outra forma de pensamento. Nosso cotidiano pede interações, 

mas ao mesmo tempo não conseguimos interagir com todas as 

possibilidades com que cruzamos.

Ora, o futuro nasce do presente. Isto significa que 
a primeira dificuldade de pensar o futuro é a difi-
culdade de pensar o presente. A cegueira sobre o 
presente nos torna, ipso facto, cegos em relação 
ao futuro (MORIN, 2010, p. 13)

Por isso, ao pensarmos na universidade e em sua possível trans-

formação, sentimos toda a dificuldade de torná-la mais próxima e 

preparatória para vida em nosso presente, no cotidiano da sala de 

aula.  As relações no ambiente acadêmico tornaram-se cada vez 

mais duras, mesmo com fuga do real enfrentamento. 

Precisamos abrir nossas mentes para entender o que hoje já é 
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fato e que nos obriga a pensar em diferentes formas de levar o 

conteúdo e estimular o aprendizado, fortalecendo os laços com 

um desenho de futuro que garanta flexibilidade e capacidade de 

reação ao jovem em formação.

Independentemente das obrigatoriedades que a universidade 

se impôs em relação ao mercado, ela tem por obrigação essencial 

preparar pessoas para o futuro, além da profissão escolhida. Este 

fato é fundamental para qualquer atividade profissional, que terá 

na academia a crítica às práticas urgentes, que tanto danificam 

o cotidiano das relações e até mesmo o futuro ético da própria 

atividade.
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O aluno, a tecnologia e a criatividade: 

viver o presente para construir uma nova rede de 

conhecimento para a publicidade

Pesquisadores da neurociência atestam que o cérebro tem uma 

capacidade acumulativa e seletiva para filtrar as informações que 

recebe. “Algumas partículas de informação chegam até o arma-

zenamento de longo prazo – em outras palavras, a Memória –, 

mas a maior parte se tornará entulho irrelevante, relegado ao 

esquecimento”. (LINDSTROM, 2009, p.12)

Aguerridos a esta afirmação, grande parte dos docentes justi-

fica que as mudanças dos últimos tempos trouxe superficialidade 

aos conteúdos e que a universidade não poderá ceder aos en-

cantos da tecnologia dentro das salas de aula. Porém, assistimos 

a situações bastantes diferentes destes argumentos. Nossos alu-

nos estão clamando simplesmente por equipamentos tecnológi-

cos mais eficientes, eles estão nos apontando para um raciocínio 

diferenciado que poderá mudar a nossa visão de aula, escola e 

aprendizado.

Muitas vezes o professor se coloca na postura 
de que sabe tudo e o problema é do aluno, se 
ele quer aprender ou não. O excesso de informa-
ção também gera muita ansiedade no estudante, 
que pode não ver utilidade no que está sendo 
ensinado, daí o desinteresse. Por isso, os profes-
sores devem refletir sobre a relação de conteúdo 
a ser ministrado e as competências que ele quer 
desenvolver. (ANDRADE, Revista Ensino Superior, 
2010, p.40)

Convivemos com uma geração que é individualista e sabe bus-

car as suas fontes de informação e interesse. Ela tem meios para 

isso, entende a linguagem tecnológica porque a cria, foi alfabe-

tizada com ela e não a enxerga como algo separado de todos os 
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outros recursos que ela possa utilizar para se comunicar. 

É quase incompreensível para um jovem entre 18 e 24 anos 

que alguém não entenda que ele pode assistir a uma aula e res-

ponder seu e-mail ao mesmo tempo. Ou melhor, que possa co-

mentar algo que pensou durante aquela aula no Facebook e tra-

var ali um dialogo com seus pares, se realmente assim ele quiser 

que aconteça.

Fica mais difícil ainda ele entender que o professor, aquele que 

se diz superior, pois irá ensiná-lhe o que é preciso aprender, não 

divida outros espaços com ele que não a antiquada sala de aula. 

Para ele, se o professor realmente é uma pessoa do saber, deterá 

várias formas de informação e comunicação. Talvez ele perdoe 

aquele que realmente tenha uma idade avançada, que se coloque 

em comparação com um avô, alguém que muito próximo dele 

possa apresentar as mesmas dificuldades.

Nos estudos de consumo, um recorte no público jovem revelou 

uma faixa entre 18 e 24 anos que se mostrou muito revolucioná-

ria em todos os sentidos. O mercado, infelizmente, muito mais 

rápido do que a universidade, compreendeu as características e 

diferenciais deste público. Temos até uma agência de pesquisa de 

tendências chamada BOX 1824, especialista no perfil de compor-

tamento e consumo deste público:

A partir do material coletado por esta rede de 
pesquisadores (que quase sempre têm o perfil do 
pesquisado) são formadas bases de dados que de-
tectam quais serão os possíveis rumos do compor-
tamento e do consumo em um futuro próximo ou 
em um presente não muito distante será moda. A 
internet é a principal ferramenta de comunicação 
(e muitas vezes a única) entre a rede de pesquisa-
dores e a Box1824. (YONAMINE, site Criatividade 
com visão de negócios, consulta em 26/09/2007)

A publicidade já qualificou este público como a “idade de 



136

ouro” do consumo de produtos, marcas e, principalmente, por 

eles serem lançadores de tendências e novos comportamentos. 

Esta faixa etária é desejada por todos e acaba sendo um espelho 

para o lançamento de tudo o que possa interessar. Os mais jo-

vens, de 18 anos, anseiam a idade da liberdade, querem entrar na 

faculdade, ter carro, beber e usar o primeiro salário para comprar 

coisas. Já os mais velhos, acima de 24 anos, anseiam pelo estilo 

de vida dos mais jovens, parecendo apresentar uma sintonia com 

tudo o que um jovem urbano deve ser, ter e fazer. 

Todas as oportunidades de consumo são para eles. Mas, nem 

todas as oportunidades da vida acompanham esta oferta de pos-

sibilidades que se pode comprar. O público que parece estar no 

melhor momento da vida teme não ser bom o bastante, não ser 

inovador e criativo, não conseguir se estabelecer para consumir o 

que lhe oferecem e teme muito ser uma pessoa normal, mais um 

na multidão.

Portanto, a primeira grande angústia da maturidade está na 

escolha da profissão. Ela parece ser a chave para levá-lo a to-

dos os seus desejos e sua família acredita que realmente neste 

momento ele estará traçando as linhas de seu destino. Daí para 

frente ele tem uma missão a cumprir: ser uma pessoa de sucesso.

Estar na faculdade não é mais uma conquista, é o caminho 

para o carro, paras as viagens, para um estilo de vida próprio, 

para a sua verdadeira independência, pois de uma certa forma ele 

já é bastante independente. 

Escolhe suas roupas, seu celular e seus amigos, ignorando a in-

terferência familiar. Aliás, esta geração acredita que os pais e, em 

segundo lugar, a escola, têm toda a obrigação de fazê-los felizes. 

Os pesquisadores de tendências observam comportamentos de 

pessoas e, principalmente, a correlação que estes comportamen-

tos causam, ou seja, buscam acompanhar o quanto um interfere 

na escolha do outro. Sendo assim, o jovem é o multiplicador de 
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percepções e comportamentos que serão aceitos, multiplicados e 

transformados por tantas outras pessoas.

Esses pesquisadores são observatórios que nos ajudam a inter-

pretar estes movimentos comportamentais que são, na realidade, 

movimentos culturais abrangentes que se espalham por todos os 

continentes. Francesco Morace, jornalista e presidente do Futu-

re Concept Lab, de Milão, em sua última pesquisa de tendên-

cias, contou com uma equipe de cinquenta correspondentes em 

cerca de 40 países, entre eles o Brasil, para observar e anotar o 

cotidiano de fenômenos culturais e comportamentais em jovens 

espalhados por todo mundo, mas que apresentavam tendências 

globais em suas manifestações.

A análise sociológica desta pesquisa mostrou que a instabilidade 

é a regra do jogo contemporâneo. E momentos de crise revelam 

um material puro de anseios e dúvidas que nos permitirá ler e in-

terpretar a mente desta geração, que está conectada, em rede, 

trocando informações e criando uma nova maneira de enxergar o 

mundo: “o motor que move o indivíduo contemporâneo não para 

de funcionar. Nosso homo sapiens continua em evolução: desejan-

do, provocando, aceitando, impondo...” (MORACE, 2009, p.7)

Mudança de comportamento entre as gerações não é novidade 

alguma. Mas, a nossa miopia pode nos enganar exatamente por 

acreditarmos que estes movimentos são cíclicos e semelhantes. 

Ao aceitarmos isso, esquecemos do acúmulo e das transforma-

ções ocorridas no último século, que jamais ocorreram em outro 

momento da história.

A informação, a comunicação, a tecnologia e a interatividade 

modificaram ineditamente nossa percepção de tempo. A veloci-

dade destas mudanças não foram paulatinas. Elas modificaram a 

maneira de pensar e vivenciar as experiências do mundo. São me-

nos elitistas e penetraram nos mais diversos tipos de sociedade.

 Segundo CASTELLS, (1999 introdução): “nosso mundo, e 
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nossa vida, vêm sendo moldados pelas tendências conflitantes da 

globalização e da identidade.” Para o autor, a  revolução da tec-

nologia da informação introduziu um novo modelo – a sociedade 

em rede, que tem como característica principal a globalização das 

atividades econômicas, a flexibilidade e instabilidade do emprego 

e a individualização da mão-de-obra. 

Pelo estímulo da mídia, o virtual passa a ter uma impressão de 

real: “onipresente, interligado e altamente diversificado”. Assim, 

o conhecimento torna tudo mais simples, deixando o problema 

exatamente para a angústia do aprendizado.

Buscamos neste labirinto de possibilidades mapear e interpre-

tar os sentimentos e expectativas de nossos alunos, que esperam, 

ao cruzarem nossos caminhos, trocar experiências que lhes sejam 

interessantes, mas dentro da realidade e com o ferramental e lin-

guagens que eles utilizam. Quando nos recusamos a fazer parte 

desta rede, quebramos o diálogo e qualquer possibilidade de in-

teração e conhecimento.

A questão está na forma como buscamos esta interação. Nossas 

experiências precisam encontrar caminhos para o relacionamento 

e o entendimento do aluno, desde que a compartilhemos verda-

deiramente. Precisamos também permitir que o individual ganhe 

nossa atenção, os aspectos emocionais e afetivos interferem no 

aprendizado: “pode ajudar no desenvolvimento das capacidades 

de gerir uma alteridade solidária e fundar, em cooperação, uma 

nova sociabilidade” (WARSCHAUER, 2001, p. 125)

Em publicidade, é um assunto que permite a troca em diversas 

plataformas. Lidamos com anúncios, vídeos e uma nova tentativa 

de desvendar como esta prática poderá se estruturar na internet e 

nas redes sociais. Portanto, ela facilita o mergulho nas diferentes 

linguagens e obriga professores e alunos a saírem da redoma da 

sala de aula.

Apesar desta característica, o que mais vemos hoje são alu-
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nos em discussão na rede, atentos ao que acontece no mundo 

e pouco estimulados na universidade para a produção e própria 

troca de conteúdos. Muitos professores, por exemplo, estão no 

Facebook para parecerem adeptos da tecnologia, mas não conse-

guem usá-lo para interagir com os alunos.

A tecnologia permite muitas formas de interação e não pode-

mos desperdiçar a chance de nos relacionarmos com conteúdo e 

muitas outras pessoas além do nosso círculo. Unir a interatividade 

com a nossa experiência e conhecimento será a forma de revisar 

a sala de aula e seu papel na universidade hoje: “os professores 

devem entender que há melhores maneiras de fazer o que eles já 

vinham fazendo com a ajuda da tecnologia, mas eles são temero-

sos e precisam ser treinados” (ANDRADE, Revista Ensino Superior, 

2010, p. 42)

O repertório do aluno poderá realmente se fortalecer se ele tiver 

com quem trocar esta experiência em multiplataformas. O processo 

criativo da publicidade poderá acontecer com naturalidade no mo-

mento de formação deste profissional. Sendo assim,  o que revo-

lucionará a profissão, que precisa mostrar ao mercado anunciante 

que sua prática não é banal, muito menos facilitada por softwares 

de imagem, será a transformação da aprendizagem.

A publicidade é estratégica e criativa. Para isso ela precisa respi-

rar os movimentos culturais e cotidianos. Em salas de aula fecha-

das, discutindo movimentos sociológicos passados, dificilmente 

um jovem consegue captar e se interessar pelo conteúdo que será 

o seu alimento. Por consequência, também não saberá valorizar 

a sua formação e defender seu conhecimento multicultural como 

um diferencial.

Também não será reproduzindo o plano de marketing de Philip 

Kotler que o aluno de hoje entenderá as dinâmicas de mercado e 

os movimentos que levam um produto a ter um resultado positivo 

ou negativo no mercado. Como ele entenderá as oportunidades 
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do mercado chinês? Que opinião ele terá sobre a onda de con-

tratações de criativos estrangeiros nas agências de publicidade 

brasileiras?

Nas pesquisas que desenvolvi com alunos do 4º ano, eles cos-

tumam dizer que irão investir em tudo que não aprenderam na 

faculdade, assim que a deixarem. Isso será sempre necessário e não 

seria um problema se a falta fosse de técnica e embasamento. Ou 

seja, o aluno não teve embasamento teórico suficiente para se sen-

tir seguro para o primeiro contato com o mercado e também não 

aprendeu a técnica para garantir temporariamente sua emprega-

bilidade. Não teve a praticidade aplicativa do curso técnico nem o 

ensino humanístico, e para a vida, do curso superior.

Nossa busca precisa ser pela diversidade de contato e conheci-

mentos. A publicidade, além de buscar tantas referências distin-

tas, é uma área aberta para conversar com diferentes saberes e 

técnicas. 

Paul Belford, da agência This is Real Art, é um diretor de arte 

que busca na prática unir publicidade e arte. Foi líder criativo do 

projeto de rebranding, da MTV, e em seu depoimento mostra que 

tipo de interação podemos proporcionar ao ensino da publicida-

de nas universidades: “trabalhei com diversos tipos de pessoas 

criativas: artistas clássicos, músicos, toda a equipe da agência de 

publicidade, animadores, experts em Flash, desenvolvedores e de-

signers”. (Revista Computer Arts Brasil, 2008, p.41)

Exercícios criativos, contatos com áreas complementares e o 

aprendizado fora da sala de aula também são grandes desafios 

aos professores universitários. Dificilmente eles conseguem outros 

espaços além da sala de aula e da internet; a própria universidade 

“proíbe” a busca por novos formatos, em respeito a sua burocra-

cia e controle trabalhista. O professor é o operário da hora-aula e 

fazer diferente pode custar o seu emprego.

Por isso, este movimento pela mudança precisa aproveitar a 
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mesma rede que mostrou a falência de nossos métodos. Esta rede 

pode multiplicar os bons resultados das novas práticas, para a 

partir deste ponto, atingirmos as estruturas acadêmicas.

Como seria interessante ter diretores de arte e fotógrafos com-

partilhando seus conhecimentos e influências fora das monótonas 

palestras. Por que não os colocamos em nossos laboratórios, tra-

balhando em conjunto, explorando seus métodos? Ou então, por 

que não vamos em seus escritórios, conhecemos seus esboços, 

entendemos os seus prazos? Por que os professores profissionais 

não fazem esta ligação, não se expõem em suas práticas diárias?

Em qualquer ato comunicativo temos a relação com o outro e 

com as tradições. Porém, são as relações que permitem a mobi-

lidade, as intersecções culturais e as manifestações dos sujeitos. 

Também é por meio das relações, que as influências e trocas se 

estabelecem. Importa incentivar a busca por novos espaços e ato-

res para a interatividade: é um caminho real perceber o outro e 

estabelecer uma nova rede de conexões que questione as normas 

em detrimento ao saber.

Pensar a educação universitária é um desafio para professores 

e alunos que precisam eliminar as burocracias regulatórias para 

transformar esta realidade. Isso significa expor-se, permitir que 

a opinião ultrapasse os limites do tolerável para poder expor as 

feridas de uma estrutura inerte.

Por mais que seja uma utopia a busca da educação para cada 

aluno, a sociedade digital permite que a interação seja próxima, 

real e constante. Nesta condição, professores e universidades ana-

lógicas não apresentam condições de mediar qualquer forma de 

saber, e tornam-se meros expectadores de uma nova sociedade 

que, por meio da tecnologia, da informação e da criatividade irá 

encontrar novos caminhos para a sua sobrevivência e liberdade.
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Capítulo 4

As interações com o cliente no processo criativo 

da publicidade

“Há quem crie e há quem execute. Assim é o 

atual desenho do mercado de trabalho mundial.

Vivemos a terceira fase da indústria do consumo, 

a fase do hiperconsumo: hiperpersonalização e 

customização.

Nesta fase, ficou claro que as oportunidades 

estão nas mãos de dois atores: os financistas e os 

criadores.

O instrumental necessário para se obter sucesso é 

a criatividade; é ela quem faz toda a diferença.”

Alberto Blanco, Novas mídias

Meio&Mensagem, 25/10/2010

O cliente tem uma influência significativa no processo criati-

vo das campanhas publicitárias. Ele é o elemento detonador do 

processo criativo, por isso o aspecto comunicativo das tendências 

do processo ganha maior relevância na publicidade. Desde o brie-

fing1 até a avaliação dos resultados da campanha, é ele quem 

determina o processo como uma restrição exterior à agência, par-

ticipando muitas vezes como cocriador da mensagem publicitá-

ria. Sua presença é condição determinante para a qualidade do 

trabalho.

Neste capítulo procuraremos mostrar qual é o cenário atual da 

publicidade e as consequências do relacionamento entre agência 

1Briefing é a condução inicial dos trabalhos. Por muitos chamados de roteiro, relatório breve 
sobre o que deverá ser realizado na campanha.
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e cliente. Esta análise é fundamental para entendermos a pressão 

que a educação universitária sofre para acompanhar os movimen-

tos e as tendências profissionais para o setor publicitário. Desta 

forma, verificaremos se é possível afirmar que o anunciante hoje 

pode ser um bloqueio determinante ao processo criativo das cam-

panhas publicitárias. 

Usaremos como referência editoriais, artigos e reportagens pu-

blicados no maior e mais significativo jornal especializado no mer-

cado publicitário – o Meio&Mensagem. Este jornal tem circulação 

semanal e o período escolhido para a pesquisa foram os anos de 

2008, 2009 e 2010. Selecionamos depoimentos e registros sobre 

a relação entre agências e clientes, o processo criativo e as novas 

mídias e, também, a relação entre criatividade e o resultado da 

publicidade, para traçar o cenário atual da propaganda no Brasil 

como atividade econômica e profissão. 

Em novembro de 2008, o jornal Meio&Mensagem comemorou 

trinta anos. Reuniu para esta data trezentos representantes da 

comunicação e do marketing para discutir as rápidas transfor-

mações do mercado global e o perfil dos consumidores cada vez 

mais seletivos e habilidosos. Um dos assuntos, evidentemente, 

centrou-se na relação entre agências e clientes.

Para Laurence Buschetto, presidente da agência DraftFCB nos 

Estados Unidos: “a única coisa constante em nosso setor é a mu-

dança. As empresas pedem que as agências antecipem o futuro, 

mas precisam abordar a realidade de hoje”. (Meio&Mensagem, 

2008, editorial 30 anos, p. 51). Para o publicitário, o setor sempre 

conviveu com mudanças sociais, culturais e econômicas, porém, 

no momento atual, o cenário de mutação constante, aliado às 

interferências tecnológicas muito impactantes, trouxeram uma 

instabilidade para os negócios.

Um dos assuntos mais significativos para a publicidade neste 

período da pesquisa foi, sem dúvida, o surgimento das novas mí-
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dias digitais. O lançamento do produto IPad, da fabricante Apple, 

um tablet2 que ampliou a usabilidade da plataforma digital, foi 

um momento que provocou a publicidade a propor soluções diri-

gidas a este meio. Mesmo sem necessariamente poder medir seus 

resultados ou até mesmo convencer-se de que esta nova tecnolo-

gia realmente poderia permitir grande interação entre o usuário 

e as campanhas publicitárias, as agências viram-se pressionadas 

a trazer propostas novas para comunicar mensagens publicitárias 

dos anunciantes.

A grande possibilidade da tablet é a integração total entre o 

universo impresso e o digital (e isto não é pouca coisa). Jornais e 

revistas, por exemplo, já moldam seus conteúdos para esta pla-

taforma, com a possibilidade de venda de assinatura nesta nova 

versão. 

Em 7 de fevereiro de 2011, o primeiro jornal produzido dire-

tamente para o Ipad foi lançado. O jornal The Daily, que perten-

ce à News Corporation, do magnata das comunicações, Rupert 

Murdoch, foi lançado em uma cerimônia no Museu Guggenheim, 

em Nova York. “Acreditamos que The Daily será o modelo sobre 

como reportagens serão consumidas na era digital”, disse Murdo-

ch, que também é dono do Wall Street Journal.

Este lançamento, exclusivo para IPad, aponta uma necessidade 

que não está galgada apenas na produção do conteúdo. Todo veícu-

lo de mídia pensa seu formato privilegiando o espaço do anunciante. 

Este novo formato exigirá dos profissionais e das agências de publi-

cidade criatividade para propor mensagens que tenham aderência e 

relação com as campanhas dos anunciantes em outras mídias.

2 Segundo a definição da Wikipédia, “um tablet é um dispositivo pessoal em formato 
de prancheta que pode ser usado para acesso à Internet, organização pessoal, visualiza-
ção de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas e para entretenimento com jogos 
3D. Apresenta uma tela touchscreen e tem como o dispositivo de entrada principal a 
ponta dos dedos ou uma caneta, em vez de um teclado ou mouse. É um novo conceito: 
não deve ser igualado a um computador completo ou um smartphone, embora possua 
diversas funcionalidades dos dois.”
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Para Steve Jobs, criador do IPad, “a News Corp. está rede-

finindo a experiência de ter acesso às notícias com The Daily.” 

O jornal estará disponível todas as manhãs e será atualizado ao 

longo do dia. Com previsão de mais de cem páginas, o projeto 

custou US$ 30 milhões. As edições das duas primeiras semanas 

foram gratuitas, pagas pelo anunciante Verizon, uma operadora 

de celulares. Agora o leitor tem três formas de assinatura: anual, 

por US$ 39,99; semanal, por US$ 0,99 e a diária de US$ 0,14. 

A estruturação de um produto exclusivo para uma plataforma 

digital, que trouxe em seu lançamento a participação de um forte 

anunciante, viabilizando o acesso livre ao produto, mostra que a 

possibilidade de oferecer experiências diferentes ao consumidor 

está pressionando o mercado publicitário a buscar respostas cria-

tivas para as mídias digitais.

Esta pressão foi registrada pelo jornal Folha de S. Paulo, em 

28 de junho de 2010, com a matéria intitulada “O futuro da pro-

paganda”. Esta reportagem aponta algumas preocupações de-

batidas durante o último Festival de Cannes, como os rumos da 

profissão e a relação da criação com as novas plataformas digitais 

e para as mídias tradicionais.

Segundo Brian Perkins, vice-presidente corporativo da John-

son& Johnson: “nós amamos televisão, colocamos um bom di-

nheiro em mídias tradicionais e vamos continuar a fazê-lo por um 

bom tempo”. Mary Dillon, marketing global da rede McDonald’s, 

aponta que, apesar das pessoas passarem cada vez mais tempo 

no computador, isto não é condição para deixarem de ser impac-

tadas pela publicidade em outros meios. Já para Eric Schmidt, 

presidente do Google, “as pessoas estão buscando como resolver 

seus problemas e também como fazer dinheiro pela internet”. 

Em tempos em que tudo está mudando, o desafio 
é se manter fiel ao que permanece estável. Boas 
ideias são a chave para os clientes descobrirem 
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isso e não se jogarem de maneira leviana em qual-
quer ideia mirabolante que supostamente pode 
parecer nova. Hoje, devido ao fato de qualquer 
inovação dos produtos ser facilmente copiada, a 
diferenciação deve se basear na verdade — sobre 
o produto, a cultura ou o consumidor. O impacto 
da tecnologia na mídia significa mais possibilida-
des e não o fim da TV, como muitos erroneamen-
te concluem. As opções de mídia estão se multi-
plicando e os consumidores as utilizam de acordo 
com suas preferência de meios. A comunicação 
agora tem de estar focada no apelo e preferência 
de pequenos grupos que compartilham o mesmo 
interesse. (Revista da Criação, 2008, p. 53)

Com a pluralidade de meios, um setor da publicidade que vem 

se mostrando cada vez mais estratégico e também criativo, é a 

área de mídia. Este profissional, por muitos anos, era um “com-

prador de espaços publicitários”. Em uma agência de publicida-

de, o mídia é o responsável por questões como negociação com 

os veículos, pesquisa de públicos-alvo e, principalmente, planejar 

a diversidade de possibilidades de veiculação de uma mensagem.

Para Gleidys Salvanha, diretora geral de mídia da 

Young&Rubican, “o momento atual é muito desafiador. Precisa-

mos estudar o comportamento dos públicos. Estamos na era da 

comunidade colaborativa e temos de aproveitar esse momento” 

(Meio&Mensagem, 16 de janeiro de 2010, p.7). Para Gleidys, a 

questão está no “conceito da cauda longa”.

Segundo Chris Anderson, autor do livro A cauda longa, este 

conceito defende o crescimento dos mercados de nicho. Também 

editor-chefe da revista americana Wired, especializada em novas 

mídias e comunicação, Anderson é muito citado em matérias de 

revistas de gestão e negócios, bem como em palestras corpora-

tivas. A expressão long tail surgiu pela característica do gráfico 

matemático que lembra uma “cauda longa”:
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A teoria da Cauda Longa diz que nossa cultura e 
economia estão mudando do foco de um relativo 
pequeno número de “hits” (produtos que ven-
dem muito no grande mercado) no topo da curva 
de demanda, para um grande número de nichos 
na cauda. Como o custo de produção e distribui-
ção caiu, especialmente nas transações on-line, 
agora é menos necessário massificar produtos em 
um único formato e tamanho para consumidores. 
Em uma era sem problema de espaço nas prate-
leiras e sem gargalos de distribuição, produtos e 
serviços segmentados podem ser economicamen-
te tão atrativos quanto produtos de massa. (Chris 
Anderson para Guilherme Ravache, entrevista 
para Revista Época, edição 433, versão on line, 1 
de setembro de 2006)

A cauda longa da mídia é a busca por várias ferramentas que 

possibilitem à campanha interagir com as muitas pessoas em 

momentos diferentes de sua rotina. A busca é por persuasão e 

engajamento. “As ações de mão dupla, que levam mensagens 

para o público e trazem informações de volta se tornaram im-

portantíssimas”, afirma Gleidys Salvanha. (José Paulo Sant’Anna, 

Meio&Mensagem, 16 de janeiro de 2010, p.7)

A diretora de mídia também afirma que não há novidade para 

a publicidade em relação ao mundo segmentado. Esta é uma re-

alidade “quase antiga”. Os veículos de comunicação já segmen-

taram assuntos, públicos e formatos. A comunicação adaptou-se 

a esta realidade, mas grande parte dos anunciantes ainda pensa 

na audiência e na grande visibilidade para divulgar seus produtos.

Edianez Parente, editora interina do Meio&Mensagem, em 

2010, aposta que o movimento das mídias é semelhante às rela-

ções humanas. Diferentes gerações, quando cientes de suas con-

dições, têm muito a ensinar e a trocar convivendo entre si. Para 

ela, as mortes anunciadas das mídias tradicionais são a amostra 

disso. O cinema foi aclamado morto tantas vezes, ora pela tele-

visão, ora pelo DVD, mas, “registrou a sua maior arrecadação de 
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bilheteria de todos os tempos com o sucesso em 3D de Avatar, si-

nal de uma indústria que se renova” (Editorial, Meio&Mensagem, 

15 de fevereiro de 2010).

Esta mesma tecnologia sai do cinema para a TV, com e sem os 

óculos, para finalmente chegar ao celular, onde é possível fazer 

tudo em 3D: assistir vídeo, tirar fotos, baixar conteúdos específicos 

e exclusivos para a plataforma mobile. A fabricante de eletroele-

trônicos LG divulgou na última feira Mobile World Congress, em 

Barcelona, um celular capaz de criar e reproduzir imagens em 3D 

(sem óculos). A mobilidade tão declarada como a “última fronteira 

de contato” entre as pessoas é o novo desafio da comunicação.

Na era do mobile marketing, a segmentação não 
se dá mais por meio de hábitos de consumo e 
comportamento de um grupo de pessoas. O que 
vale hoje é a segmentação do indivíduo, que tem 
inúmeras facetas e se comporta de maneira di-
ferente de acordo com o ambiente em que está. 
(Garret Johnson por Regina Augusto, editorial da 
Meio&Mensagem, 23 de fevereiro de 2009)

Essa possibilidade de interagir com cada um tende a trazer 

um “renascimento” para o formato da publicidade. No merca-

do americano, a operadora de TV Dish Network e a empresa de 

tecnologia Invidi fecharam um acordo para possibilitar a exibição 

de anúncios personalizados segmentados, por meio de dados ge-

ográficos e demográficos.  Esta pode ser uma nova fase para a 

publicidade em televisão. 

Um exemplo do impacto desta tecnologia segundo a revista 

Meio Digital, número 9, fevereiro de 2009 é a Procter&Gamble, 

que não precisará enviar comerciais de fraldas para uma casa 

onde não exista bebês, assim como outros anunciantes poderão 

enviar mensagens específicas para perfis de consumo reais. Esses 

anúncios “endereçáveis” são uma solução aparentemente sim-

ples para a mudança de hábito do público, que relaciona cada 
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vez mais o uso da TV com o 

computador.

No compasso digital, o ce-

nário de novas possibilidade de 

criação é maior do que a dis-

cussão sobre as novas e as “ve-

lhas” mídias. A DPZ lançou a 

trilha do comercial da Vivo, em 

2007, com a cantora Mallu Ma-

galhães, recém-lançada pela in-

ternet na rede social My Space. 

Mallu era até então uma “personalidade digital” que reunia cinco 

mil pessoas em um show musical fora das grandes promoções con-

vencionais. O objetivo da agência foi trazer frescor e inovação para 

a marca, que rendeu uma parceria mais ousada:

A ação de parceria Vivo e Mallu Magalhães, para 
o lançamento dos celulares com o CD embarcado 
em primeira mão é uma oportunidade de conec-
tar um fenômeno da internet a nossa comunida-
de de 43 milhões de clientes. Foi a primeira vez 
que lançamos o conteúdo completo de um álbum 
em nossos portais, antes de o CD chegar em lojas. 
(Pyr Marcondes, editorial, Meio Digital, número 9, 
fevereiro de 2009)

Para as agências envolvidas, DPZ e A1, a participação do clien-

te foi decisiva para que a ação acontecesse. Se o anunciante não 

tivesse apostado e participado do processo, provavelmente esta 

ideia teria ficado nos esboços do caderno de criação da campa-

nha. Ousadia não é uma característica do mercado anunciante 

brasileiro.

Este caso é um exemplo da participação do cliente no processo 

criativo de uma campanha. Regina Augusto, editora do Meio e 

Mensagem registrou um comentário interessante em um editorial 

Figura 47: home do site My 
Space
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do jornal intitulado “Clientes e coautores”:

O meu último compromisso de trabalho em 2008 
foi um jantar com um profissional de criação 
que ocupa o cargo de comando de uma grande 
agência multinacional. O meu primeiro almoço 
de 2009 foi também com um criativo tarimbado, 
que atua em uma importante agência nacional. 
Em ambos os encontros, percebi uma forte an-
gústia em relação ao momento atual do mer-
cado e ao real papel da área de criação dentro 
das agências. Ficou evidente nos dois discursos a 
existência de uma dificuldade muito grande para 
estabelecer canais adequados de relacionamento 
e encontrar nos clientes interlocutores que esti-
mulem suas agências e estejam dispostos a buscar 
soluções de fato diferenciadas para seus proble-
mas. (Meio&Mensagem, editorial, 12 de janeiro 
de 2009)

O relacionamento do cliente com a agência, hoje, tem carac-

terísticas determinantes para o endurecimento do diálogo. O pri-

meiro é a mudança de comando das decisões. As empresas atual-

mente não são comandadas mais por seus “donos”. Uma equipe 

de gestores, diretores, gerentes, coordenadores e assistentes tra-

balha no dia a dia das ações de uma empresa e a comunicação é 

uma destas ações.

Porém, decisões importantes como a mudança de posiciona-

mento mercadológico, audácia na imagem publicitária ou ino-

vação nas plataformas de divulgação podem alterar números e 

resultados de um produto. Os executivos são beneficiados por 

bônus quando suas metas são alcançadas. Grandes movimentos 

são realizados apenas por necessidade, que normalmente é uma 

perda significativa de participação de mercado. 

“Por causa da lamentável situação do retorno da propaganda 

como fonte de investimento, é difícil de se acreditar que a ala-

vancagem criativa funciona”, aponta Pat Fallon, cofundador da 
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Fallon World Wide, no livro Espremendo a laranja, de 2007. A ala-

vancagem criativa à qual se refere Fallon significa descartar o que 

é convencional, assumir riscos e questionar as verdades humanas. 

E isso é para todos os envolvidos com a campanha e em todas as 

etapas; portanto, vale para o cliente também.

Não é possível desvincular do sucesso ou do fracasso de uma 

campanha a participação do anunciante. A agência W/Brasil, an-

tes da união com a McCann Erickson, tomou uma atitude para 

que os clientes da agência entendessem o peso de suas decisões. 

Nas assinaturas dos anúncios e peças publicitárias, a agência tirou 

a palavra Brasil e anexou o nome do cliente. Assim começamos a 

ver peças assinadas como W/Bombril, W/Grendene, entre tantos 

outros exemplos.

Segundo Washington Olivetto, presidente da W/Brasil, em 

2009 “a W/passará a assinar todas as suas peças acrescentando 

ao seu próprio nome o dos verdadeiros coautores dos trabalhos: 

os clientes” (Meio&Mensagem, editorial, 12 de janeiro de 2009). 

Para Regina Augusto, a simbologia deste ato é simples: a W/ mos-

trará ao mercado que o anunciante é tão responsável quanto a 

agência no sucesso ou no fracasso de uma campanha.

Os departamentos de marketing dos clientes são, hoje, um 

abismo para as agências de publicidade. As campanhas são soli-

citadas e aprovadas por profissionais com perfis e formações va-

riadas. Há inclusive uma tendência de se mesclar formações para 

desenvolvimento de produtos específicos. Em algumas empresas 

farmacêuticas, por exemplo, encontramos veterinários graduados 

e com pós-graduação em marketing atuando como gerentes de 

produtos. Essa característica pode trazer bom desempenho para 

o produto, mas não tem o mesmo efeito para a sua comunicação. 

Estamos lidando com pessoas que não entendem o processo de 

criação e nunca participaram da construção de uma marca.

Outro fator é a “juniorização do mercado” em geral. Não é 
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apenas nas agências que isso ocorre, mas também nos clientes. É 

muito comum encontrarmos estagiários ou assistentes na relação 

cotidiana entre agência e cliente. Há com isso grande desgaste na 

relação, trabalhos desfeitos e desentendimentos sobre honorários 

dos pagamentos. 

No vídeo de comemoração de 50 anos de carreira de José Zara-

goza, importante publicitário brasileiro, produzido pelo programa 

Reclame (Multishow), um desabafo em relação às decisões do 

cliente foi registrado. Para o publicitário, o anunciante hoje não 

decide nada, ele apenas mantém seus números. Não há mais do-

nos de negócios, apenas diretores de projetos.

Nesta tensa relação entre agências e clientes, um novo dese-

nho é traçado, gerando impactos profundos. Temos novas agên-

cias surgindo para aproveitar a onda de mudanças tecnológicas 

e os novos formatos de mídia. Estas agências muitas vezes se 

tornam gestoras de grandes marcas, mesmo não entendendo 

e participando da pluralidade de formatos e relações que cada 

marca já estabeleceu. Em contrapartida, as agências mais plura-

listas, “tradicionais”, precisam apagar a impressão de analógicas 

da própria história.

Isto se reflete na formação dos profissionais de publicidade 

atualmente. O que é mais importante? Entender os princípios da 

publicidade ou dominar as novidades das plataformas digitais? Já 

é possível até direcionar a carreira para o que chamamos de on ou 

off-line, ou seja, o profissional pode dirigir seu conhecimento para 

as mídias tradicionais, aprendendo a criar para revistas, jornais e 

televisão (off-line) ou, então, poderá dirigir seus conhecimentos 

para a plataforma digital, internet, mobile, games, entre outros.

Esta segmentação é prejudicial para a publicidade. Um profis-

sional e uma agência precisam resolver o problema de comunica-

ção do cliente, mas precisam também preservar a sua capacidade 

criativa e inovadora. Se os novos tempos pedem a convergência, 
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a publicidade terá de buscar cada vez mais relevância, diferen-

ciação e experimentação. Talvez as agências e os novos profissio-

nais que chegam ao mercado todos os anos possam mostrar aos 

anunciantes o que é o pensamento criativo em multiplataformas.

As agências de publicidade têm de defender o 
seu negócio. Criar boas campanhas e conservar 
relações duradouras com os anunciantes já não 
bastam para segurar seus clientes. Constante-
mente colocadas à prova, as agências enfrentam 
frequentes investidas das concorrentes sobre 
seus contratantes, além de sofrerem por parte 
dos anunciantes pressões por redução de custos, 
estreitamento de margens e de todas as demais 
prerrogativas decorrentes das mesas de compra. 
As empresas mais bem estruturadas ampliaram 
seus escopos e implantaram braços para promo-
ção, varejo e eventos, que passaram a ser muitos 
mais contempladas pelos anunciantes no mix de 
comunicação. (Meio&Mensagem, editorial, 15 de 
março de 2010)

Tentando estimular o que seria então uma relação mais trans-

parente entre agências e anunciantes, o jornal Meio&Mensagem 

fez uma enquete em 29 de março de 2010 chamada “Se eu fosse 

diretor de marketing...”. Foi proposto a publicitários atuantes em 

agência a troca de lado, ou seja, o que eles fariam se coordenas-

sem as verbas de comunicação como profissionais de marketing 

do anunciante?

Grandes nomes da publicidade sugeriram atos muitos seme-

lhantes. Todos eles fariam da agência uma parceira estratégica e 

criativa, não a enxergariam como um simples fornecedor e pen-

sariam nas ideias com mais emoção. Um discurso raso para uma 

oportunidade importante, mostrar ao cliente onde a relação po-

deria ser melhor. Porém, a declaração de um “velho profissional” 

da criação, Ruy Lindenberg, é bastante enriquecedora para a dis-

cussão: 
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Diria a minha agência que o talento tem de es-
tar dos dois lados da mesa. Faria a minha parte e 
exigiria que ela fizesse a dela. Pediria grandes his-
tórias, que fossem bem contadas, que apaixonas-
sem, motivassem e encantassem as pessoas. Nelas 
o meu produto seria o personagem principal. Es-
sas histórias poderiam vir no formato de comer-
ciais, filmes no You Tube, spots de rádio, jingles 
ou programas criados especialmente para mim. 
Histórias que se materializassem num game, que 
se multiplicassem pelas redes sociais, que coubes-
sem no celular ou na tela do cinema. Que fizessem 
parte da vida das pessoas, que fossem uma con-
tribuição e não uma invasão na existência delas. 
Estou pedindo muito? Não. Porque eu também 
entraria com o meu talento. Daria liberdade, ape-
sar de exigir responsabilidade. Investiria em ideias 
que saíssem da mesmice, da pieguice e da chati-
ce, mas não deixaria de cobrar resultados. E mais 
do que um cliente, eu seria um parceiro, cúmplice 
e sócio nessa empreitada. (Meio&Mensagem, 29 
de março de 2010, p. 42)

Durante as discussões do “IV Congresso Brasileiro de Publici-

dade”, realizado em julho de 2008, a comissão intitulada A criati-

vidade brasileira lançou o Manifesto Bossa Nova. A proposta indi-

cou ações e posturas a serem trilhadas pela publicidade brasileira. 

Para os publicitários participantes do Congresso, o manifesto re-

força a posição do Brasil como país emergente líder em criativida-

de.  “Da mesma forma que a Itália se abraçou ao designer, o Brasil 

se abraça à criatividade “, afirma o presidente da comissão, Nizan 

Guanaes (Grupo ABC).

As principais propostas do Manifesto são: a queda das fron-

teiras da publicidade brasileira, superar as limitações referentes 

à remuneração direcionada à mídia, romper a falsa barreira da 

língua e do Brasil, abrir novas possibilidades para a diversidade, 

propor profissionais de culturas e origens distintas, ter processos 

e produtos compatíveis e competitivos mundialmente e quebrar a 

comoditização da criatividade do Brasil.
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Uma atenção especial para a proposta de superar as limita-

ções referentes à remuneração direcionada à mídia. Segundo Ni-

zan Guanaes, “uma ideia pode deixar de incluir mídia. Eu propus 

construir um prédio para a Vale do Rio Doce. Isso não tem mídia. 

Uma ideia pode ser de design, não precisa necessariamente in-

cluir mídia”. (Blog do IV Congresso, Meio&Mensagem, 2008)

Também surgiu entre as propostas duas necessidades: articu-

lar com a área acadêmica a revisão dos currículos dos cursos de 

publicidade, com padronização de disciplinas básicas; contratar 

apenas estagiários que estejam estudando para estimular a for-

malização da profissão. Caso o estagiário desempenhe função de 

profissional formado, deve ser contratado com profissional júnior, 

fato este pouco usual nas agências de publicidade.

Durante o Congresso, chegou a se especular sobre uma crise 

na criatividade brasileira. Esta ideia foi fortemente rejeitada por 

Alexandre Gama, presidente da NeoGama:

Não existe essa coisa de “crise” da criatividade 
brasileira. Existe um novo ciclo que está sendo 
aberto com o aumento da importância das outras 
disciplinas da comunicação no mundo, além da 
propaganda. Esse novo ciclo pede uma reformula-
ção do perfil do criativo brasileiro que trabalhava 
de uma maneira e agora tem que aprender a tra-
balhar de outra. Sempre fui um profissional que 
acreditou na força do conceito e do posiciona-
mento, e fiz do planejamento minha base de tra-
balho. Fiz minha carreira e minha agência assim. 
Quando me associei a BBH o fiz fundamental-
mente por causa da capacidade de planejamen-
to criativa única no mundo que eles têm e com 
a qual me identifico como filosofia de trabalho. 
Trabalhamos assim já faz 4 anos e os resultados 
criativos já são cases. Aliás, essa é a nossa crença: 
case é mais importante que prêmio porque pre-
mia a agência inteira e o cliente. Os profissionais 
desse novo ciclo, portanto, não têm saída: terão 
que ser tão estrategistas quanto criativos. É claro 
que essa é uma capacidade que não estará em 
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todos. Mas os que a tiverem liderarão o negócio 
e pautarão o novo perfil criativo. O Brasil vai bem 
obrigado. (Blog do IV Congresso Brasileiro de Pu-
blicidade)

Há uma grande confusão quando se aponta uma crise para a 

criatividade da publicidade brasileira. Esta crise não está na capaci-

dade criativa dos profissionais ou da própria publicidade. A questão 

está na discussão dos formatos, na expectativa do anunciante e na 

formação dos jovens profissionais. Silvio Matos, sócio-presidente e 

diretor geral de criação da MatosGrey, concorda que há uma mu-

dança em curso: “De uma forma geral, os critérios estão sendo 

reavaliados. E, quando os critérios são repensados, os criativos 

ficam com medo. E criativo com medo não cria, não inova, não 

transforma, não insiste. Apenas resolve”. (Alexandre Zaghi Le-

mos, Blog do IV Congresso, Meio&Mensagem, 2008)

Um ponto comum no IV Congresso foi a conclusão de que o 

perfil da profissão foi radicalmente alterado. O profissional das 

grandes sacadas não é mais o grande nome da agência. Os clien-

tes procuram por profissionais com formação completa e valori-

zam inclusive publicitários com conhecimentos em áreas como 

economia e negócios. Querem também pessoas capazes de tran-

sitar bem no mundo digital, mas que saibam a importância das 

mídias analógicas. Porém, o profissional hoje precisa ter habili-

dades, não certificados e diplomas. As necessidades do mercado 

estão em rápida transformação e o perfil da atividade de publici-

tário acompanha este movimento de  plena mutação.

Agências, anunciantes e veículos esperam que as 
faculdades de comunicação formem jovens pre-
parados para assumir funções específicas quase 
imediatamente. Por outro lado, as escolas dizem, 
com razão, que isso seria contraproducente, pois 
o verdadeiro objetivo da universidade é preparar os 
alunos para a vida profissional da forma mais ampla 
possível. (Francisco Gracioso, conselheiro-associa-
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do da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM) e presidente da comissão A Educação, a Pro-
fissão e o Mercado, no IV Congresso Brasileiro de 
Publicidade)

Gracioso aponta ainda que o desafio dos jovens estudantes 

de comunicação social está nos novos formatos de comunicação 

como o varejo, o universo digital, o marketing esportivo, o mun-

do do entretenimento, além das grandes feiras e eventos. E esta 

riqueza de possibilidades mudou a forma de pensar a atividade, 

dificultando a adaptação da universidade a esta realidade. Ainda 

separamos na maioria dos cursos de publicidade a aula de criação 

publicitária em redação e direção de arte. 

“O grande desafio é reconhecer quem é a nova geração e 

como ela foi preparada. Existem grandes gaps a serem preenchi-

dos”, afirma Roberta Rivelino, diretora da The Talent Business, 

empresa especializada na busca de profissionais para o setor de 

comunicação. “Existe um perfil de profissional que viveu a bolha 

da internet e que teve de desenvolver novas habilidades que iam 

além da criação publicitária”, afirma Roberta, ao apontar que a 

internet também mudou o perfil do profissional de criação. “Ele 

agora tem de pensar em comunicação no mundo on e off-line”, 

afirma. (Andréa Ciaffone, Meio&Mensagem, Blog do IV Congres-

so Brasileiro de Publicidade)

Maria José Villafanha, professora universitária, ao escrever no 

Blog do IV Congresso para a Comissão Educação, Mercado e Pro-

paganda presidida por Francisco Gracioso, deixou registrada uma 

grande angústia dos professores do curso de Publicidade em geral:

 
Sou professora do curso de Comunicação Social 
em PP. O conteúdo das minhas aulas estão vol-
tados à Gestão da Comunicação, mesmo contra 
as etapas burocráticas do curso e das etapas do 
próprio MEC, que não agilizam os processos de 
mudança de conteúdo, sem o aval prévio da insti-
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tuição. A agência de propaganda é um item, en-
tre tantos, que fazem parte desse universo. Quero 
preparar os alunos para ocuparem qualquer “lado 
da mesa” como gestores de comunicação, seja 
em agência, empresas, instituições diversas, even-
tos e o que vier. Nosso segmento é ágil, dinâmico 
e inovador e não pode ser formatado de acordo 
com normas e leis ultrapassadas. O verdadeiro pu-
blicitário deve ter o conhecimento amplo do uni-
verso da comunicação. As especialidades podem 
ser aproveitadas a partir das competências de 
cada um, atrelados aos objetivos gerais da comu-
nicação. Muitos desses alunos somente poderão 
descobrir suas aptidões vivenciando todo o mer-
cado. Sem fragmentações. (Blog do IV Congresso 
Brasileiro de Publicidade)

Na palestra de Júlio Ribeiro, A era da perplexidade, realizada 

durante o último Congresso, o publicitário e presidente da Talent 

apontou ser um grande desafio o fato de as agências de publici-

dade acumularem cem anos de atividade e não conseguirem mais 

responder às perguntas que o mercado está fazendo. Para ele, 

tudo mudou, as respostas não correspondem mais às dúvidas e os 

alunos não aprendem nas faculdades a sobreviver nesta nova re-

alidade. “Quase tudo o que se aprendeu não serve mais para nos 

ajudar a trabalhar. Pessoalmente eu acho isso fascinante. Acho 

maravilhosa a oportunidade de se matar o conhecimento antigo 

e aprender de novo”, confirma Júlio. 

Uma certeza podemos ter, a publicidade não pode ser escrava 

do seu novo ambiente. Precisa reagir criativamente a ele, pro-

vocando o que sempre soube fazer: emoções. É com ela que a 

propaganda construiu histórias de marcas e será com ela que con-

tinuará encontrando maneiras de tornar tantas mensagens em 

necessidades de consumo.
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A criatividade e o resultado para a publicidade: 

o processo criativo empresarial também pode 

revolucionar a relação entre anunciantes e agências

Lembro-me do meu primeiro contato com a co-
criação em 2004, durante um curso para Execu-

tivos de RH em Nova York, ministrado por Francis 
Gouillart. Fiquei realmente interessado por sua 

abordagem e bastante provocado por sua forma 
de pensar. 

Não era simplesmente uma forma tradicional de 
pensar e confesso que levou algum tempo para 

eu entender a diferença. A maneira de pensar 
as práticas organizacionais, deixando de lado 

as experiências individuais, é muito comum nas 
corporações. 

A cocriação me ajudou a quebrar paradigmas, 
abriu uma porta para a inovação, ao adotar 

outro ponto de vista, o ponto de vista do ser 
humano como protagonista, que quer participar 

dos processos de criação de valor.

Marco André Ferreira da Silva

Diretor de Educação e Desenvolvimento Organi-
zacional do Banco Santander do Brasil

(Prefácio do livro A empresa cocriativa)

O marketing e a comunicação, em geral, buscam o nexo em 

suas atividades. Eles são responsáveis por manter evidentes os va-

lores e os objetivos das marcas, o alinhamento de suas mensagens 

com o posicionamento mercadológico do produto e, também, 

propiciar experiências interessantes para o consumidor, cada vez 

mais exigente e ávido por emoções.

Para CALDAS (2004), autor de Observatórios dos sinais, o con-

sumidor nos aponta suas tendências de consumo e nossa função 

é responder às suas necessidades nos mais diversos setores, que 

estão agora inter-relacionados e dependentes. Por isso, tanto em-



160

presas como a própria publicidade, encontram reações e sensibi-

lidades distintas as que das pesquisas de mercado entregam em 

suas conclusões.

Cada vez mais as tendências de consumo acabam propiciando 

o nascimento de particularidades que nos obrigam a “repertoriar, 

mapear, classificar; as transformações no quadro de valores são 

mais dinâmicas, daí a necessidade de monitorá-las” (CALDAS, 

2004, p. 121)

Garantir coerência para as ações de marketing e comunicação 

tornou-se um desafio. Mesmo com incrível abundância de profis-

sionais na área de marketing, estamos divididos em “tribos espe-

cializadas em ferramentas, e não em soluções” (LONGO, 2009, 

p.17). A sustentabilidade dos negócios depende da capacidade 

de visão integradora entre empresas, consumidores e agências. 

Walter Longo (2009) aponta também que ainda vivemos sob 

uma lei que já não nos garante a verdade nas relações de con-

sumo. Para ele, a premissa da década de 70, segundo a qual o 

cliente tem sempre razão, sufocou-nos criando uma dependência 

das pesquisas de mercado que são incapazes de prever o que o 

consumidor pode ser ou querer no futuro.

Num período de tantas mudanças, o consumidor 
não sabe o que quer, porque simplesmente não 
sabe o que pode querer. É como perguntar aos 
passageiros de um Constellation se querem mudar 
para um Jumbo 747, muito mais moderno, veloz, 
silencioso e confortável. Só que a transferência será 
feita em pleno voo. Dificilmente a resposta seria 
positiva. Pesquisa, em geral, parte da noção da rea-
lidade atual, e não da futura. Trabalha com o “ser” 
e não com o “pode ser”. Além disso, por mais que 
as empresas invistam em escutar os consumidores, 
eles continuam achando que não estão sendo ou-
vidos. (LONGO, 2009, p. 128)

As pessoas estão mais informadas e conectadas. Com isso, es-
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peram participar das decisões que lhes dizem respeito. Percebe-

mos isso em manifestações declaradas nas redes sociais, como 

Twitter e Facebook, e percebemos também que, por meio delas, o 

consumidor pode criar uma máscara que ele permite dizer o que 

talvez não dissesse pessoalmente.

Há limitações importantes na relação com o consumidor, pois 

não podemos esquecer que o comportamento humano não é li-

near. Uma pessoa pode mudar de opinião se o contexto da si-

tuação for alterado. “A opinião do consumidor refletirá sempre 

problemas do processo, jamais a solução” (Idem, p.129)

Se as pesquisas trazem hoje mais perguntas do que respostas, 

o conceito de marketing e negócios, chamado cocriação (co-crea-

tion) ganha adeptos no meio empresarial. A cocriação é uma forma 

de inovação empresarial que altera os processos de gestão, pois 

permite que pessoas de fora do ambiente empresarial, sejam eles 

representantes dos fornecedores e até mesmos clientes, interfiram 

na criação de novas fases do negócio ou de produtos, agregando 

principalmente inovação ao conteúdo e novas ideias.

Tem como palavra-chave o engajamento. As pessoas envolvi-

das com este processo estão conectadas e engajadas em redes, 

podendo compartilhar experiências e opiniões sobre um tema. A 

experiência do cliente é constante, responsável e decisiva para o 

processo.

O termo cocriação surgiu em 2004, quando C.K.Prahalad e 

Venkat Ramaswamy lançaram o livro O futuro da competição. A 

definição dos autores é “a prática de desenvolver sistemas, pro-

dutos ou serviços por meio da colaboração com clientes, gesto-

res, empregados e outros que tivessem interesses na empresa” 

(GOUILLART, 2010)

As redes sociais propiciam maior atuação social para as pesso-

as. Empresas podem aproveitar este fenômeno para tirar o con-

sumidor da relação passiva. Francis Gouillart, palestrante na HSM 
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ExpoManagement 2010 e autor do livro A empresa cocriativa, 

afirma: “provavelmente, a empresa até faz pesquisa, mas a cria-

ção como um todo é oriunda da cadeia de valor concebida ape-

nas pela empresa, com o cliente no papel de receptor passivo do 

que lhe é oferecido”. (HSM on line, 9/11/2010)

Francis Gouillart é cofundador e presidente da ECC Partnership 

(Experience Co-Creation Partnership) e professor do Center for 

Experience Co-Creation da Ross School of Business da Univer-

sity of Michigan. Pare ele, as empresas podem atingir o desejo 

dos consumidores se os colocar engajados ao processo criativo de 

seus produtos. “A melhor forma de criar uma nova experiência 

para as pessoas é deixar que elas cocriem tal experiência. É dei-

xar que desenhe e altere sua experiência conforme seu desejo”, 

resume Gouillart na entrevista para a revista HSM Management, 

novembro de 2010.

A cocriação acontece sempre com uma troca muito clara para os 

participantes do processo. Em formato de concurso, promessa de 

notoriedade ou recompensa financeira, as pessoas envolvidas pre-

cisam se sentir inseridas na cadeia de valor. O sucesso da cocriação 

é resultado da experiência do engajamento de pessoas que geram 

insights para as empresas, formando um tecido conectivo que se 

alimenta deste aprendizado e do resultado da inovação.

Um dos exemplos mais significativos de cocriação empresarial 

é o caso da Nike. Colaboradores da Nike perceberam que por 

toda parte pessoas usavam botões brancos como fones de ouvi-

do nas orelhas ao praticarem exercícios físicos, pegarem o metrô, 

enfim, nas atividades cotidianas. Este era o fenômeno criado pela 

Apple, o iPad. Dali surgiu uma ideia: correr e ouvir música. Para a 

Nike, apesar das pessoas já fazerem isso, era a oportunidade de 

combinar músicas e dados.

A partir da observação de colaboradores das mais diversas áreas 

da Nike, a empresa criou uma rede colaborativa para corredores. 
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Em 2006, a Nike se uniu a Apple para lançar o NikePlus 

(Nike+). A tentativa era engajar corredores da Nike com 

corredores de todo o mundo por meio do Nike+, que é 

um sensor inteligente colocado dentro do tênis, que pode 

se comunicar com o fone sem fio embutido no iPod. 

Ao ouvir música e correr, a pessoa tem seus dados registrados 

pelo sensor, tempo, distância etc. Se o corredor bater o seu recor-

de, uma gravação de Lance Armstrong3 dá parabéns. Se o corre-

dor entrar no site Nike+ poderá fazer gráficos com seu desempe-

nho e compartilhá-lo com outras pessoas. É possível então reunir 

dados de amigos, da equipe, e se preparar para novos desafios.

A parceria com o Google rendeu, por exemplo, um novo ser-

viço de dados para a programação de percursos, com mapas, 

informações sobre o terreno e iluminação. Há também a possi-

bilidade de participar de clubes de corridas, concorrer a prêmios 

e inscrever-se nos eventos patrocinados pela Nike, além de fazer 

treinamentos virtuais.

Com esta proposta, a Nike pode aprender diretamente com o 

consumidor o seu comportamento, e é obrigada a gerar novas ideias 

que são, na maioria das vezes, sugeridas pelos participantes. Constrói 

relacionamentos duradouros e fideliza dados e pessoas a conceitos e 

não somente a produtos. O Nike+ é uma máquina de aprendizado. 

E seus dados são impressionantes. Em 2006, a Nike detinha 47% do 

mercado de tênis de corrida. Em 2007, já tinha 57% do mercado. 

Em meados de 2009, a participação já era de 61%.

Em contrapartida, os gastos com publicidade da Nike caíram 55% 

principalmente para as mídias tradicionais. Esta ideia do engajamento 

e da criação da rede colaborativa da Nike trouxe maior necessidade 

de investimento na conectividade, nas relações com as mídias sociais 

e na criação de experiências mais impactantes para o consumidor.

Figura 48: Tênis NikePlus com 
o iPod

3 Corredor que venceu o Tour de France sete vezes seguidas.



164

Isso não quer dizer que a Nike não fará mais comerciais de 

televisão, mas certamente dividirá, como já está fazendo, seu 

interesse de divulgação em formatos cada vez mais inusitados. 

Obrigando suas agências a entenderem a nova dinâmica e neces-

sidade da marca. 

A Nike trabalha com diversas agências em todo o mundo, com 

os mais diversos perfis e tamanhos. Nos últimos anos tem am-

pliado suas relações com o consumidor por meio de concursos, 

torneios e, claro, a internet. Não podemos esquecer, porém, que 

a Nike já trabalhou valores de marca por meios de mídias tradicio-

nais, como os intervalos do Super Ball e a gerência de patrocínios 

de grandes estrelas de vários esportes.

A Nike também já sofreu boicotes à marca após a divulgação 

na imprensa, de utilização de mão de obra escrava asiática na 

confecção de seus produtos. Foi alvo de um dos documentários 

mais agressivos retratando o mundo corporativo, o The Corpora-

tion. Porém, com o pensamento na inovação, a empresa busca se 

tornar agora líder em sustentabilidade. 

A Nike impôs aos designers da empresa o desafio de inovar 

com o menor impacto ambiental possível, a busca pelo desper-

dício zero e aboliu o uso do hexafluoreto de enxofre (SF6), um 

gás mais maléfico ao planeta que o dióxido de carbono (CO2), 

utilizado para o amortecimento do ar em seus tênis. A empresa 

substituiu-o pelo nitrogênio. Essas ações são absolutamente ne-

cessárias para o relacionamento aberto e constante com o con-

sumidor. Não é possível pensar em cocriação com medo de atos 

do passado.

Além da Nike, outras empresas transformaram suas organi-

zações para a experiência da cocriação. A Starbucks lançou a 

MyStarbucksIdea.com para que os consumidores contribuíssem 

com as mudanças da empresa e, principalmente, para o plane-

jamento do futuro. No site, as pessoas contribuem com ideias, 
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votam, e tem os colaboradores da empresa como mediadores 

da discussão. Os clientes, desde então, já mudaram o cardápio 

e fizeram a Starbucks ultrapassar a Coca-Cola como marca mais 

popular no Facebook.

A Starbucks disponibiliza vídeos e conteúdos, podendo ser in-

seridos em qualquer lugar na internet, na contramão da super 

proteção dos direitos de imagem e de marca. Com isso, o tipo de 

comunicação mudou. Pelo engajamento e interatividade, a em-

presa precisa criar mais conteúdo, mas também diminuiu o inte-

resse na veiculação em mídia tradicional.

O engajamento do consumidor da Starbucks acabou criando 

o Starbucks Shared Planet, um site interativo focado em três áre-

as: aquisições éticas, responsabilidade ambiental e envolvimento 

comunitário. A “pledge5” foi uma iniciativa lançada no início de 

2009, tendo como proposta que as pessoas doassem cinco horas 

a serviços comunitários, a meta do site era chegar a um milhão 

de horas.

A Starbucks uniu-se à HandsOn Network para fornecer aos 

participantes uma lista de oportunidades de trabalhos voluntá-

rios. Um aplicativo no Facebook deixava um lembrete e mostrava 

aqueles que fariam a mesma atividade que a pessoa escolheu.

A rede colaborativa da Starbucks hoje atua na cadeia de su-

primentos, relocalização de lojas, ou seja, a empresa administra 

multiplataformas de engajamento. Nesta realidade não cabe uma 

agência de publicidade convencional.

A publicidade é uma atividade que pode, inclusive, adotar o 

conceito de criação em redes colaborativas, um desafio para a 

atividade profissional. A Zooppa é uma rede com 70 mil colabo-

radores espalhados por todo o mundo. É comandada por Franco 

Roma, um engenheiro eletrônico, que busca sócios para o cres-

cimento do projeto. No Brasil, encontrou os sócios Marcelo Ur-

sini (ex- Diageo) e Renato Ciuchuni (ex-Tim), já contando com 
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4.600 mil colaboradores, sendo 60% 

profissionais e 40% estudantes: “Na 

Zooppa esse profissional encontra 

uma liberdade de expressão que nem 

sempre tem no seu local de traba-

lho”, aponta Ursini.

A rede colaborativa Zooppa tem 

uma mecânica muito simples. O 

anunciante propõe um tema para a 

rede e oferece um prêmio para a proposta vencedora. O anun-

ciante paga uma taxa para os administradores da rede, que cui-

dam de detalhes como direitos autorais para que não ocorram 

plágios de criações já existentes. O grande interesse do anuncian-

te refere-se ao final do trabalho: além da ideia vencedora, ele tem 

em mãos muitas outras ideias.

Para a grife italiana de moda Diesel, por exemplo, 
a Zooppa lançou um briefing para participantes de 
três países: Brasil, EUA e Itália. Em duas semanas 
colheu 47 vídeos e 800 peças gráficas. (Marili Ri-
beiro, O Estado de S. Paulo, Negócios, 16/08/2010)

 Este tipo de rede colaborativa com sistema de informação 

aberto é uma possibilidade de oferecer a anunciantes propostas 

irreverentes: contudo, não é um formato atraente para a adminis-

tração de grandes marcas. É uma experiência interessante para o 

estímulo criativo a trabalhos específicos que possam compor uma 

premiação. Fora deste formato é o trabalho de um criador sendo 

remunerado e de muitos outros servindo como banco de dados, 

sem qualquer remuneração.

As redes colaborativas na publicidade geram muitas discussões 

éticas, mas também nos permitem pensar em possibilidades mui-

to interessantes para o desenvolvimento do repertório e da capa-

cidade criativa de estudantes. Gaetano Bigi, publicitário italiano, 

Figura 49: home do site 
Zooppa
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participou de uma competição da rede Zooppa para a Playboy:

Fiz um vídeo para o concurso da Playboy, e, instan-
taneamente, recebi muitas visualizações. Acho que 
as redes colaborativas são uma ótima vitrine para 
profissionais como eu, que preferem uma carreira 
de freelancer, em que muitas vezes não é fácil ser 
notado pelo mercado. (BIGI, 2010, p. 6)

As redes colaborativas não acompanham a história do cliente 

ou desenvolvem estratégias complexas para os anunciantes, mas 

propõem conceitos criativos, o que poderia ser um interessante 

treinamento e contato com o universo publicitário real para estu-

dantes universitários.

Bernard Miège (2009), em A sociedade tecida pela comuni-

cação, afirma que as questões mais relevantes sobre o desen-

volvimento das ferramentas de comunicação surgiram e foram 

alimentadas no contexto da atividade profissional e das organiza-

ções do trabalho. A rede colaborativa apresenta duas dimensões 

contraditórias: “ela abre-se a liberdade, mas ao mesmo tempo 

torna difícil a relação autêntica”. (MIÈGE, 2009, p.87) 

A publicidade estaria destinada a esta dualidade: a tradicional 

agência brigando para se transformar perante as necessidades do 

mercado anunciante ou as redes colaborativas ainda em forma-

tação, que podem até mesmo enfraquecer a complexa atividade 

em leilões de concursos criativos. 

Surgem nos últimos tempos modelos diferentes de empresas 

destinadas à publicidade, design e tecnologia. O escopo de atu-

ação é mais ampliado e inovador. Muitas destas empresas são 

pequenas, com 50 pessoas em média, focadas principalmente em 

criação. Clientes globais de peso, como Nike e Coca-Cola, esti-

mularam o surgimento destas agências fora do país. 

Aqui ainda temos a barreira da mídia não poder ser negociada 
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por bureaux específicos, o que obriga as agências nacionais a te-

rem uma estrutura um pouco mais complexa obrigatoriamente. 

Outro fator é que a remuneração das agências brasileiras ainda 

está focada no investimento de mídia. É como se o cliente não re-

conhecesse e não aceitasse pagar por ideias, apenas por espaços. 

As regras corporativistas do setor tentam proteger as agências, 

mas, na verdade, estão estrangulando o negócio publicitário.

Os editoriais do Meio&Mensagem registraram nos últimos 

anos uma polêmica discussão sobre o valor na publicidade, as 

dificuldades de remuneração e o relacionamento desconfiado en-

tre agências e clientes. Mas, as revistas específicas editadas pela 

mesma editora como a Revista da Criação, Proxxima e MeioDigi-

tal, trouxeram também novas perspectivas para os negócios da 

propaganda.

Regina Augusto, editora do Meio&Mensagem, escreveu na 

edição especial da Revista de Criação um depoimento interessan-

te, após visitar 12 agências situadas em 5 cidades diferentes fora 

do Brasil:

Está claro que há espaço para vários modelos e 
não existe um único que irá ser mais competitivo 
no futuro. Encontramos uma dificuldade cada vez 
maior de diferenciação entre as agências aqui no 
Brasil. 
O fato de o nosso modelo de negócio ser dife-
rente do das agências sob os holofotes aqui não 
pode ser a principal justificativa para que a cria-
ção tenha perdido a importância nos processos de 
concorrências, tendência que parece ter se acen-
tuado recentemente. 
Há espaço para o Brasil resgatar o brilho que ainda 
tem no mercado global, fruto de uma reputação 
construída nas últimas décadas do século passado 
e que nesses anos 2000 ficou um pouco apagado.

A boa notícia é que uma das áreas mais estratégi-
cas hoje para construir um cenário mais competi-
tivo, a Digital, é onde o Brasil está mais forte não 
só criativamente, mas também com o surgimento 
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de uma safra de profissionais “menos engessado” 
e mais inovador. (Revista da Criação, 2008, p. 37)

Uma das agências que a editora visitou foi a KesselsKramer, 

situada em Amsterdã, fundada em 1996, por Erik Kessels e Johan 

Kramer, diretor de arte e redator, ambos vindos da Chiat Day, 

grande agência de Londres. Curio-

samente a agência fica dentro de 

uma antiga igreja, construída em 

1882.

A maior inovação da agência 

é a ausência do departamento de 

atendimento. “Uma das coisas 

que percebemos era o fato de que 

os clientes queriam ter contato di-

reto com quem desenvolvia as campanhas. Não fazia sentido ter 

intermediários nessa relação”, aponta Erik Kessels.

A agência tem apenas três departamentos: criação, planeja-

mento e produção.  O portfólio de trabalhos da agência tem ini-

ciativas culturais, como exposições fotográficas, mostras de docu-

mentários, até design de objetos e embalagens.

Para Erik, a estrutura enxuta elimina a pressão de gerar gran-

des receitas por grandes verbas e a obrigatoriedade de trabalhar 

com mídias e formatos tradicionais para pagar o alto custo da 

estrutura. 

Os trabalhos famosos da agência foram realizados para o clien-

te Diesel, marca italiana de moda. Os anúncios ganharam Leão 

de Ouro em Cannes, no começo da década de 2000. Entre os 

principais clientes está a Absolut. 

Em fevereiro de 2008, a KK abriu seu escritório em Londres – a 

KK Outlet –, espaço que mistura loja e uma galeria para exposição 

visuais. “É um conceito que tem como objetivo conquistar clien-

Figura 50: visão interna 
da agência KesselsKramer, 
montada dentro de uma antiga 
igreja
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tes de lá que estejam em busca de uma proposta diferenciada e 

fora do lugar comum”. (Revista da Criação, maio de 2008)

Em contraposição à “pequena” KesselsKramer, a editora da 

revista visitou também agências como StrawberryFrog, funda-

da em 1999, em Amsterdã. A agência, que tem escritórios em 

Nova York, recebeu a visita da editora, no Brasil – a PeraltaStra-

wberryFrog – um pequeno escritório no Japão e em Mumbai, 

na Índia.

A agência tem em sua fórmula criativa uma estratégia de co-

municação baseada nos movimentos culturais. A abordagem se 

faz por meio de multiplataformas 

que combinam publicidade, en-

tretenimento, conteúdo e mui-

ta ação para o consumidor. Este 

discurso, muitas vezes, pareceu 

repetitivo para Regina Augusto: 

“novas propostas de abordagem 

do mercado, projetos que vão 

muito além do comercial de 30 

segundos, agilidade, inovação.” (Diário de Bordo,  Propaganda e 

Inovação, fevereiro de 2008)

Esta busca incessante pelo novo está nos dois lados da mesa. 

Anunciantes e agências buscam por profissionais que entendam 

o tempo atual e consigam lidar com seus códigos. O Google con-

tratou, em 2007, dois profissionais oriundos de agência de publi-

cidade, Andy Berndt e Robert Wong, ambos executivos de gran-

des grupos da publicidade mundial, Oglivy e McCann Erickson. 

Os executivos tinham duas missões: a primeira era definir o 

que significa ser um profissional criativo dentro de uma cultu-

ra impulsionada por cientistas e engenheiros. Já a segunda, foi 

o lançamento do Google Creative Lab, responsável por todo o 

marketing do projeto Android. O primeiro trabalho da dupla foi 

Figura 51: visão interna da 
agência StrawberryFrog
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a criação do robô verde do Android, poderoso símbolo da mar-

ca, aplicado mundialmente. 

As marcas que estão buscando criar ciclos de experiência pre-

cisam de profissionais com criatividade para o comando destas 

ações. As agências de publicidade continuam a ser referência 

da criação das imagens das marcas; por isso, há grande trân-

sito de profissionais também em empresas de tecnologia, pois 

“a revolução digital mudou paradigmas, abrindo espaço para 

uma nova configuração que ainda não está consolidada, seja 

na produção de conteúdo ou nas plataformas de distribuição.” 

(Meio&Mensagem, editorial, 14 de dezembro de 2009)

O anunciante brasileiro não é um bloqueio a grandes ideias 

da publicidade. Está longe de ser o único responsável, apesar 

de interferir no processo criativo com imperativos, números de 

mercado e pouca agressividade para a inovação das mensagens. 

Muitas vezes, o cliente está mais interessado na plataforma ou na 

tecnologia que será utilizada para a divulgação da mensagem do 

que no próprio conceito, que, se for criativo e inovador, poderá 

constar em qualquer mídia que o anunciante desejar.

A publicidade é responsável pela criação das mensagens de 

venda e de posicionamento das marcas. Sendo assim, as agências 

têm a obrigação de mostrar seus métodos e processos ao clien-

te, para que ele possa entender questões como tempo, custos e 

,principalmente, como é elaborada uma mensagem publicitária.

A falta de transparência na relação das agências com os clientes 

é uma grande questão a ser debatida e transformada. A compe-

titividade do mercado publicitário não permitiu que novos líderes 

do setor trabalhassem com clareza para o coletivo. Cada qual na 

sua agência e com seus prêmios. Entidades como Clube de Cria-

ção, Grupo de Mídia, Associação dos Profissionais de Propaganda 

estão perdendo a sua expressão. Os estudantes universitários de 

hoje sequer sabem que estas instituições da profissão existem.

Figura 52: o robô verde do 
Android
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Nunca foi fácil para a criação publicitária adaptar-se às grandes 

mudanças, mas, agora, a questão está relacionada a um pensa-

mento único sobre o negócio da publicidade. Cada vez mais a 

publicidade é questionada, é alvo de patrulha e até de censura às 

suas mensagens. Muitas destas censuras são preconceitos resul-

tantes de uma postura politicamente correta, e vale ressaltar que 

o setor está assistindo a diversas ações do Ministério Público, sem 

reagir como classe; trata-se de um setor econômico que movi-

mentou R$ 29.200 bilhões em 2010. O órgão para a sua autore-

gulamentação é o Conar (Conselho de Autoregulamentação Pu-

blicitária), que, por sua vez, também tem sido alvo de manobras 

políticas nos últimos tempos e parece não responder a elas com 

expressividade. O caso da cerveja Devassa em 2010 é um claro 

exemplo de patrulha à publicidade. 

 Em 2010, a cervejaria Schincariol, dona da marca Devassa 

desde agosto de 2007, lançou juntamente com a agência Mood 

uma nova estratégia para esta marca de cerveja. A concentração 

das ações ocorreu pela internet, com o uso de diversas mídias 

sociais, assegurada por um filme de TV. O objetivo era fazer “ba-

rulho” para a marca, o termo utilizado em publicidade é buzz.

 Intitulada “Bem Misteriosa”, a campanha lançava o novo 

conceito da cerveja: “Devassa bem loura”. O investimento em 

comunicação foi de R$ 10 milhões, tendo por objetivo aproximar 

a marca das cervejas tipo pielsen, a mais consumida pelo público 

jovem brasileiro. 

 O comercial em formato de teaser mostra um fotógrafo 

atraído por uma vizinha que faz poses sensuais. No final do fil-

me o telespectador era convidado a acessar o site para descobrir 

quem era a loira misteriosa. Foram mais de 35 mil tweets sobre o 

assunto até a revelação final.

 A garota propaganda escolhida para a campanha, revela-

da às vésperas do Carnaval, foi a socialite americana Paris Hilton. 
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Defende o diretor de marketing da empresa, 

Luiz Claudio Taya: “Paris possui uma alta sinto-

nia com a marca Devassa, pois é uma persona-

lidade marcante, espirituosa e, acima de tudo, 

autêntica em todas as suas atitudes”. (MMon 

line, 9/02/2010)

O lançamento da campanha foi próximo ao 

Carnaval, acirrando a guerra de marketing pelos camarotes pa-

trocinados no Sambódromo. Com tema sobre cabaré, a socialite 

participou do camarote e a Devassa tornou-se a cerveja oficial do 

evento.

 Em meio a campanha e pela presença de Paris Hilton no 

carnaval do Rio de Janeiro, o Conar abriu três processos contra 

a campanha da Devassa. O primeiro foi uma representação for-

mal de um consumidor que reclamava da abordagem sensual das 

peças. O segundo foi aberto por iniciativa do próprio Conar, que 

questionava a promoção realizada no site, entendida como um 

estímulo ao consumo excessivo. E o terceiro foi uma solicitação da 

Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, com a alegação 

de que o site da Devassa exibia conteúdo sexista.

 O Conar solicitou a suspensão da veiculação do comercial. 

Evidentemente a notícia dos três processos abertos pelo Conar 

teve repercussão internacional. Afinal parece bastante incoeren-

te: um país que exibe mulheres seminuas na praia em seus comer-

ciais para incentivo ao turismo, de repente viu na campanha da 

Devassa uma abordagem sensual demais para a moral da popula-

ção brasileira. 

 O site Advertising Age, maior referência da publicidade 

mundial, publicou matéria com o título: “Seria Paris Hilton sexy 

demais para o Brasil?” O Conar foi acusado na época de falta de 

humor, falso moralismo e até de censura. Gilberto Leifeirt, presi-

dente do Conar, comentou em entrevista à Folha de S.Paulo:

Figura 53: imagem da 
campanha publicitária da 
Devassa, com Paris Hilton
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A cervejaria e a agência estão submetidas às re-
gras do código de autorregulamentação. E está 
combinado que eventuais apelos à sensualidade 
não constituirão o principal conteúdo da men-
sagem. E que modelos publicitários jamais serão 
tratados como objetos sexuais. A campanha tinha 
um defeito ético. Foi estruturada para causar es-
cândalo. Era uma marca que não tinha notorieda-
de e que alcançou, por meio da criação frenética 
de factóides, a pretendida exposição. (Folha on 
line, acessado em 01/08/2010)

Nesta entrevista, a jornalista Mariana Barbosa chegou a insi-

nuar que o interesse do concorrente parecia estar bem represen-

tado pelo órgão. Leifeirt respondeu a 

esta pergunta de forma bastante evasi-

va: “Ninguém aqui no conselho, quan-

do investido da condição de voluntário, 

tem interesse que não seja o de julgar à 

luz do código e da ética.” (Folha on-line, 

acessado em 01/08/2010)

Outro fator muito discutido na épo-

ca foi o termo “boa” utilizado pela An-

tarctica, clara associação entre a bebida e a garota propagan-

da da marca, a atriz Juliana Paes. Fernando de Barros e Silva 

publicou na seção “Opinião”, da Folha de S.Paulo, o seguinte 

comentário:

Não há como evitar a comparação: Paris Hilton, 
a “devassa”, é loira, americana e milionária. Os 
arautos da dignidade reclamariam providências 
se, no lugar dela, estivesse a nossa Juliana Paes, 
“a boa”? A censura é sempre a pior maneira 
de proteger a sociedade de si mesma. (Folha de 
S.Paulo, 3 de março de 2010, Opinião)

O editorial do Meio&Mensagem viu-se obrigado a tomar uma 

Figura 54: imagem da 
campanha publicitária da 
Antarctica com Juliana Paes
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posição frente à polêmica. Intitulado “Atire a primeira pedra”, 

Edianez Parente, editora interina, sustentou que, nesta situação 

quem foi ferido foi o Conar. Para ela, a conduta e atuação do 

órgão foram questionados. 

A gana controladora que paira sobre as ativida-
des de mídia e publicidade encontraria em um 
suposto enfraquecimento do Conar terreno fértil 
para semear a necessidade de intervenção públi-
ca nas relações sob o sempre infalível argumento 
de proteção à sociedade. Já que o Conar entrou 
na berlinda pelas portas dos fundos, ganham 
holofotes a agência e o anunciante. Só se falou 
disso nas últimas duas semanas. Alguém duvida 
da disparada do número de pedidos do produto 
no ponto de venda? Mais: a agência, inteligen-
te e oportunamente, capitalizou todo esse buzz 
em uma nova leva de anúncios, filmes que le-
vam tarjas pretas sobre a logomarca e mandam 
o telespectador ir direto para a web, resultando 
em uma incrível reverberação da comunicação. 
E a socialite Paris Hilton, que chega aos 30 anos 
alguns meses depois do próprio Conar, acabou 
alçada à incrível condição de símbolo de luta da 
mulher brasileira contra o preconceito e sexismo. 
Quem diria! (Meio&Mensagem, editorial, 8 de 
março de 2010)

 Estas situações ilustram a necessidade da renovação das 

lideranças da publicidade brasileira, já que as demandas futuras 

exigem que o profissional, além de sua prática diária, também 

seja capaz de enfrentar com clareza os limites éticos, políticos e 

culturais da sociedade, reagindo não como um oportunista, mas 

como um representante de uma categoria profissional.

 Também é necessário que o mercado publicitário e o ensino 

universitário aproximem-se para propiciar aos novos profissionais 

conhecimento, argumento e clareza sobre as práticas profissio-

nais, estando ele na agência ou no anunciante, não importando o 

lado da mesa, já que em ambos os casos a cobrança pela conduta 
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será a mesma. A comunicação é dinâmica e modifica a vida das 

pessoas a partir do momento em que ensina, orienta, provoca e 

envolve. Existe um papel social e econômico que não pode ficar 

suscetível aos interesses momentâneos do próprio mercado.
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Considerações finais

A tecnologia digital alterou a criação publicitária definitiva-

mente. Não há campanha possível de existir sem alguma solução 

digital. Não é apenas o universo das grandes marcas e dos pro-

dutos que vive esta realidade. Qualquer tipo de ação publicitária 

pede um ponto de contato digital.

Sendo assim, o consumidor também já se acostumou a dialo-

gar com a extensão da campanha na internet. Sabe que encon-

trará detalhes e até alguma experiência, como os games ou as 

promoções interativas do Twitter e do Facebook. Grande parte 

dos anunciantes busca o relacionamento com o seu público, sen-

do a comunicação digital uma forma de estabelecer os rumos e a 

intensidade desta relação.

O mercado publicitário já entendeu isso, mas ainda reluta 

quanto às suas antigas formas de trabalho. Ainda não sabe como 

será remunerado por ideias fora do ambiente midiático tradicio-

nal, tenta abraçar todas as ferramentas de comunicação, abrindo 

novas frentes de atuação nas agências, e percebe no jovem a 

grande oportunidade de migrar para este novo universo.

Infelizmente, o mercado publicitário em geral não se relacio-

na com a universidade para fortalecer as novas possibilidades de 

negócios para a atividade. Percebe a academia como uma escola 

provedora de estagiários, a mão de obra barata que o ajudará a 

enxergar seu futuro. Não faz da pesquisa acadêmica uma fonte 

de informação e de novas perspectivas novas para esta reformu-

lação tão aguda que está vivendo.

A maioria das universidades, por sua vez, não busca o mercado 

como um parceiro, pois mantém-se distante de seus problemas e não 

oferece resistência a seus abusos. A publicidade não tem o seu desti-

no traçado nas carteiras das universidades, nem como um exercício. 
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A distância entre o mercado e a universidade está criando um 

abismo conceitual sobre o que é a profissão. Para preencher este 

buraco, novos cursos baseados em “ferramentas da comunica-

ção” são lançados, uma maneira de tornar mais contemporâneo 

o processo de  escolha da profissão. Um jovem pode estudar 

publicidade, design gráfico, design digital, comunicação promo-

cional, entre tantas outras possibilidades, porém, trabalhará no 

mesmo mercado publicitário que está tentando absorver todas as 

possibilidades de comunicar.

A digitalização da comunicação não é a hiperespecialização do 

conhecimento e dos fazeres. “A digitalização do processo criativo 

vai além da execução e da produção. Passou a ser parte inte-

grante da concepção diferenciada das big ideas.” (Revista Meio 

Digital, outubro de 2008)

Sendo assim, voltamos para o desafio inicial desta tese: como 

incentivar e ampliar os processos criativos da publicidade, repen-

sando a formação do profissional nos tempos atuais? Continu-

amos contando histórias para milhares de pessoas e precisamos 

garantir que nossos processos criativos proporcionem cada vez 

mais ideias e conceitos de impacto, independentemente das pla-

taformas e ferramentas que utilizaremos para criar contato e ex-

periências com as pessoas.

Um exemplo para o estímulo ao processo criativo e o desen-

volvimento profissional é a produtora cinematográfica Pixar. Com 

princípios muito simples, ela conseguiu energizar a Disney, sua 

proprietária desde 2006. Seu valor principal é a autonomia como 

alimento para a criatividade, diz John Lasseter, fundador da Pixar: 

“os animadores são grandes observadores e há essa curiosidade 

e esse interesse infantis pelo mundo; a observação das pequenas 

coisas que acontecem na vida” (Capodagli, 2010, p. 12)

O último filme de animação da Pixar, Toy Story 3, foi o cam-

peão de bilheteria e prêmios. Uma marca registrada de todas as 
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animações da produtora está no registro do processo de criação 

dos desenhos. Desde o primeiro longa de animação, Toy Story 1, 

podemos acompanhar detalhes da criação de cada personagem, 

a escolha do diretor, as discussões em grupos e, principalmente, o 

enfrentamento dos vazios de criação durante o processo. 

Por registrar todo o processo, a produtora tem sua gestão bas-

tante divulgada na mídia. Além de dois livros publicados sobre 

o seu pensamento de gestão, a Pixar deixa registrado em todos 

os DVD’s dos desenhos o ritmo de trabalho de cada criação. O 

estímulo à colaboração e o encorajamento à opinião são fatores 

que auxiliam no exercício da criatividade no trabalho cotidiano da 

produtora.

As lições de gestão da Pixar podem ser um modelo para as em-

presas de publicidade brasileiras, pois são estimulados a quebra 

da hierarquia, a colaboração de todos (mesmo que não estejam 

diretamente envolvidos no projeto) e, o mais surpreendente para 

a nossa realidade: a empresa tem contato direto com a comuni-

dade acadêmica para atrair novos talentos.

A produtora criou sua própria universidade, a Pixar University, 

para capacitar seus funcionários, principalmente aqueles que já 

estão há mais tempo na empresa. Estudar é a garantia do frescor 

das ideias, algo bem diferente da prática das empresas de publi-

cidade brasileiras, que, além de não respeitarem as seis horas de 

estágio, ainda não permitem que os estagiários saiam dos escritó-

rios em horário apropriado para aula, muitas vezes até desvalori-

zando os estudos para o jovem profissional.

A magia da criação dos desenhos da Pixar são liderança, equi-

pe, treinamento e cultura. Seu segredo está nas pessoas, com 

enorme capacidade técnica e criativa, engajadas em cada projeto.

Durante vinte anos, eu persegui o sonho de fazer 
o primeiro filme animado por computador. Para 
ser sincero, depois que o objetivo foi alcançado, 
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quando terminamos Toy Story, eu fiquei um pou-
co perdido. Foi então que percebi que a coisa mais 
estimulante que já tinha feito foi ajudar a criar o 
ambiente singular que permitiu que o filme fosse 
feito. (Idem, p. 39)

 As agências de publicidade visitadas pela editora do 

Meio&Mensagem, Regina Augusto, descritas no 4º capítulo desta 

tese, mostram um dinamismo diferente do ambiente criado nas 

agências brasileiras. Algumas tentam elaborar processos diferen-

tes para estimular a criatividade; porém, a questão vai além da 

arquitetura. O conjunto de dirigentes da criação publicitária bra-

sileira vem imprimindo uma postura um pouco mais descontraída 

nos últimos tempos.

Contudo, esta postura ainda não se tornou algo concreto para 

o estímulo de processos mais ricos e para o envolvimento do pró-

prio cliente neste circuito. Esta postura mais leve no comando da 

área criativa das agências ainda não colocou fora dos controles 

burocráticos a grande equipe de jovens que faz o cotidiano da 

agência.

A Casa Darwin, empresa brasileira gerida por Ro-

drigo Leão e Márcio Cócaro, inaugurou um novo 

formato de trabalho com duplas formadas por cria-

dores e planejadores. Quem cria e planeja também 

atende o cliente. Para o anunciante Grendene, o de-

safio foi internacionalizar os sapatos de plástico da 

marca Melissa. Com o lançamento da campanha Plastic Dreams, 

a Casa Darwin buscou caminhos tão inovadores para divulgação 

quanto o design dos sapatos. 

O trabalho durou dois anos e a agência foi gestora dos inves-

timentos em comunicação. “Cobramos pela inteligência de nos-

so trabalho e trabalhamos com quem realmente deseja mudar”, 

conclui Leão. (MMonline, acessado em 10/04/2010)

Figura 55: imagem da 
campanha publicitária da 
Melissa, Plastic Dreams
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Precisamos de iniciativas diferentes também para a educação. 

O ensino superior precisa encarar que o homem necessita de uma 

formação integral. Podemos criar estágios para o aprendizado e 

para o fortalecimento da profissão. Precisamos de criatividade 

para lidar com um mundo cada vez mais complexo.

Poderíamos humanizar o conhecimento, pois a educação é um 

elemento que transforma as pessoas, comove e estimula a ino-

vação. Reunidos em salas de aula, não propiciamos a criação e o 

contato com o outro. Desperdiçamos conteúdo humanístico no 

momento de maior imaturidade de nossos alunos.

A universidade precisa criar meios para ativar a complexidade 

das redes de criação: uma cabeça bem-feita é uma cabeça apta 

a organizar os conhecimentos e, com isso, evitar a acumulação 

estéril. (MORIN, 2004, p.24) O conhecimento comporta muitas 

possibilidades de pensamento, como um processo circular. É pos-

sível ligar, separar, analisar e compactar, possibilitando o desen-

volvimento de novas aptidões, contextualizando-se a um princí-

pio planetário. 

A complexidade das redes permitirá à universidade superar 

as limitações e as fronteiras das disciplinas, sem compartilhar ou 

fragmentar o conhecimento. O objetivo é estabelecer um sistema 

complexo e dinâmico: o contato com um ambiente que se carac-

teriza pela flexibilidade, pela não fixidez, pela mobilidade e pela 

plasticidade. (SALLES, 2006, p.19)

Estamos com imensa dificuldade de pensar nossos processos 

educativos. Isso se reflete na dificuldade que os jovens profissio-

nais têm de reagir às incoerências do mercado. Nossa legislação 

não protege ideias. Então, será no banco da universidade que 

precisaremos aprender a defender o que fazemos. 

No início de 2010, as agências belgas fizeram um manifesto 

que arrasou com os anunciantes do país. As agências organiza-

ram um protesto on line contra a onda indiscriminada de concor-
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rências e processos especulativos. Reunidas, todas forçaram outro 

posicionamento dos anunciantes. Isto é um pensar coletivo que 

somente profissionais muito conscientes de seu negócio conse-

guem imprimir.

 A falta de relacionamento entre mercado e escola provoca 

angústias desde os tempos de Walt Disney, que foi pioneiro na cria-

ção de uma escola para formar profissionais que trabalhassem com 

ele e, consequentemente, para todo o mercado. O Brasil atualmen-

te vive um momento de grande crescimento e expansão mundial. 

Seu maior problema é encontrar profissionais capacitados para os 

novos desafios. Os milhares de profissionais despejados no mer-

cado anualmente não estão preparados para a dinâmica que as 

empresas e o próprio governo precisam enfrentar.

 Não fizemos a revolução educacional para os novos tem-

pos. Nossa mentalidade não mudou e a publicidade é uma área 

muito sensível a isto, já que é uma grande colagem das coisas do 

mundo. Ao mesmo tempo, o discurso da mudança já é algo ul-

trapassado, pois as gerações mudam e, com isso, tudo o que gira 

em torno das pessoas também se transforma.

Com a possibilidade de comunicação instantânea podemos re-

volucionar os processos criativos. A palavra de ordem do momen-

to é compartilhar e precisamos criar novos mecanismos para isso. 

A informação passa de um para o outro e multiplica-se, podendo 

se transformar realmente em novas ideias.

Para finalizar, penso em um aprendizado infinito, iniciado ao 

reconhecimento dos primeiros sinais de afinidade com a profis-

são. Este ensino precisa não só estimular os saberes humanos, 

mas também propiciar revoluções pelos saberes técnicos. A or-

dem dos fatores será dada pela maturidade e pela vontade. O 

momento de aprender deve ser desenhado por quem irá viver 

este processo. A continuidade deste aprendizado pode ocorrer 

independentemente do tempo determinado pela burocracia. Este 
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“curso” é uma pesquisa aberta da profissão, escrita por milhares 

de mãos, no qual nada é privado e tudo é público. 

Este modelo pode ser real e possível. O mundo de hoje já possi-

bilita tantas formas de contato que não há limitações para novos 

insights. Se a tecnologia inspira a criação e esta desafia a tecnolo-

gia, estamos prontos para revolucionar nossos processos e formar 

pessoas mais criativas e livres para o pensamento.
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