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DE FUTEBOL, NOVELA E PUBLICIDADE TODO BRASILEIRO ENTENDE UM POUCO. Por isso, 
este livro é pra você, vestibulando, universitário, estudante de comunicação e marketing, 
curioso, aspirante, crítico ou admirador.

Que tal conhecer um pouco do dia-a-dia de uma agência de publicidade e seus departamentos? 
Por meio deste manual, você conhecerá alguns recursos de um profissional de criação, os 
valores em questão, suas técnicas de raciocínio, alguns exercícios de redação, técnicas 
básicas de apresentação de roteiros e outras dicas para quem quer se iniciar na carreira por 
meio de um estágio.

O publicitário Flávio Waiteman quis que você encontrasse no Manual Prático da Criação 
Publicitária um método, um passo a passo, para entender um pouco dessa profissão 
excitante. A experiência dele pode melhorar a sua. Afinal, muitas coisas a gente aprende 
apanhando mesmo, mas não necessariamente todas.
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Por que um manual?

O Manual prático de criação publicitária fi cou cinco anos no forno à espera 
de que alguém bem mais qualifi cado escrevesse aos milhares de estudan-
tes de comunicação e curiosos sobre o funcionamento da parte prática da 
criação e da manufatura de um anúncio, de um fi lme ou uma campanha, 
além do dia-a-dia de uma agência. 

O máximo que apareceu – e é o máximo – foi o Manual do estagiário do 
Eugênio Mohallen, que é gratuito e pode ser encontrado no www.ccsp.
com.br, e que é bom para quem tem um pouquinho de prática e alguns 
anúncios na pasta. Na verdade, é bom até para profi ssionais, mas acredito 
que ainda faltava no mercado algo para aqueles que estão realmente co-
meçando.

Para estudantes e curiosos que não conhecem ninguém que seja do meio 
publicitário e que nunca pisaram em uma sala de criação, não encontrei 
mais nada publicado.

Algumas exceções são as memórias de grandes publicitários e livros insu-
peráveis, como o do David Ogilvy, este sim, uma grande obra. Mas, nova-
mente, continuava faltando algo sobre a prática, sobre o dia-a-dia em uma 
agência.

Por isso, me senti motivado a publicar alguma coisa que fi zesse diferença 
para os estudantes. Então, depois de esperar um longo tempo e ver que 
ninguém preencheu essa lacuna, decidi publicar este manual.

Com ele e um pouco de disciplina, você vai poder entender como funciona 
uma agência e, se quiser arriscar, ter no mínimo cinco anúncios, roteiros 
de comerciais de TV e spots de rádio para tentar um estágio na área de 
criação de uma agência. Ou tentar outra carreira.

Prefácio
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Este manual busca desenvolver a prática e algumas técnicas que aprendi 
fazendo e que podem ser importantes para o iniciante testar o próprio 
talento.

O que está escrito aqui foi tema de um curso de duas semanas de prática 
de redação publicitária. Os resultados foram muito bons para os alunos, e 
para mim também. Eles descobriram um jeito prático de criar. E eu encontrei 
um jeito de levar a prática de agência para jovens sonhadores. Como eu fui 
um dia.

A longo prazo, este livro pode contribuir para a descoberta de talentos na 
criação. Pessoas que nunca teriam chance, por não saberem como come-
çar ou por não disporem de uma indicação ou alguém que os guie nos 
primeiros passos da carreira.

 Depois disso, o tempo e a seleção natural do mercado se encarregarão de 
dizer quem vai brilhar ou não na profi ssão. Espero que este manual traga 
uma luz para a sua carreira. E se, ao fi nal, você achar que criação não é o 
seu caminho, fi que tranqüilo: há outras áreas na publicidade e na propa-
ganda onde você poderá aplicar a sua criatividade. Até mesmo na vida, 
em qualquer outra área. Seja ela qual for. 
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A IDÉIA DE ESCREVER UM MANUAL DO “FAÇA-O-SEU-PRÓPRIO-ANÚNCIO”
surgiu quando eu estava sob os portentosos Arcos do Triunfo no centro da 
Champs-Elisées, em Paris. Nada glamouroso, deixe-me explicar: sempre 
gostei de manuais que ensinam coisas que só podem ser aprendidas na 
prática, como se fosse um atalho. 

Dar nós, por exemplo, aprendi no Almanaque dos escoteiros mirins da 
Disney. Não tinha muita enrolação: era pegar e fazer. Apresentava-se o 
material e ensinava-se, passo a passo, como criar brincadeiras divertidas 
e construtivas. O meu objetivo é apenas este: levar um pouco da prática 
das agências de publicidade para o dia-a-dia dos estudantes e curiosos 
que sonham em fazer anúncios ou que acreditam que possuem talento 
para isso. 

Eu estava ali embaixo dos Arcos do Triunfo porque, durante alguns dias, 
tinha sido professor de um curso de redação publicitária. Nesse curso, 
pedi aos alunos que trabalhassem, que tivessem idéias, que criassem. 
Apesar de ser algo óbvio, não era essa a prática comum.

O resultado foi tão positivo que os alunos me deram uma média histórica 
por desempenho entre os professores, e isso me valeu as passagens para 
Paris. Acho que não ensinei muita coisa. O que fi z com eles foi fornecer 
um método passo a passo, para que soubessem “o que fazer” toda vez 
que estivessem diante da missão de ter uma idéia para um anúncio. 

Publicidade se aprende fazendo. É como jogar futebol: pode-se até ter 
habilidade, mas são os treinamentos que formam o atleta. É claro que a 
antropologia, a fi losofi a, a análise e a interpretação de textos aprendidos 
na faculdade farão de você uma pessoa mais preparada, contudo é no dia-
a-dia que isso se torna uma massa de modelar e toma forma de anúncios 
e fi lmes de TV.

Introdução
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Neste manual, você vai encontrar alguns exercícios de criação, com brie-
fi ngs de marcas que criei. Use e abuse e, se quiser uma ajuda ou uma 
avaliação, copie meu e-mail e escreva! Envie os anúncios em jpeg de baixa 
resolução ou pelo correio mesmo. Neste manual é assim: a prática vai ser 
amiga da verdade, ou seja, você vai poder conferir com algum grau de 
certeza se gosta de criação e se tem aptidão para ela. 

Os exemplos são o mais visuais e metódicos possível. Se o seu objetivo é 
testar ou exercitar o seu talento, ótimo! Vá em frente! Vale lembrar que, 
junto com o livro, estou lançando um site de apoio, no qual serão expos-
tos os melhores anúncios com os briefi ngs deste manual. 

Publicar anúncios e roteiros nesse site é o seu primeiro objetivo a ser alcan-
çado. E, para todos os que precisarem de dicas, responderei por e-mail. 
Bem, com isso espero abreviar em alguns anos a angústia de quem deseja 
uma oportunidade em agência, mas não conhece ninguém da área e não 
tem a possibilidade de conseguir um estágio na base da indicação. Espero 
que este manual seja útil para você na conquista de seus sonhos!

 
Flávio Waiteman

fl aviowaiteman@mac.com
http://homepage.mac/fl aviowaiteman/menu31.html
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Utilize esta página em branco para registrar os seus sonhos 
e objetivos com a publicidade. Coloque a data e cole nas 
bordas. Abra daqui a dois anos. Este exercício serve como um 
testamento dos seus desejos.
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 O que você precisa saber
antes de fazer um anúncio

PARTE
1
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 Agência: lugar onde se agencia o trabalho de criação para o cliente; fi ca 
entre o veículo e o cliente e ganha porcentagem sobre aquilo que cria ou 
uma quantia fi xa para realizar o trabalho.

 Arte-fi nal: após ser aprovado, no layout, o anúncio é fi nalizado. Isso 
signifi ca que aquilo que era referência se torna verdade. Depois de a 
imagem, o título e o texto estarem em suas versões fi nais, o anúncio sai 
em arte-fi nal para os veículos, pronto para ser veiculado.

 Arte-fi nalista: profi ssional que fi naliza, sob a supervisão do diretor de 
arte, um anúncio ou qualquer material gráfi co.

 Assistente de arte: é um futuro diretor de arte. Colabora com ele na-
quilo que é mais trabalhoso. Geralmente começa como arte-fi nalista.

 Atendimento: é o elo entre a agência e o cliente, quase um agente 
duplo. Na agência, é quem defende os interesses dos clientes. E, no 
cliente, é quem defende a criação da agência.

 Briefi ng: é o conjunto de informações com as quais se resolve um 
determinado problema de marketing do cliente.

 Cliente: é o que paga a conta. O cliente é quem contrata a agência e 
especifi ca qual é a necessidade, o problema ou o objetivo a ser alcan-
çado.

 Criação: é quem resolve os problemas. A criação é responsável por criar 
formas diferentes e sedutoras de resolver problemas.

 Diretor de arte: é quem dirige um processo longo, que vai desde o 
rafe e layout até a peça fi nal nos veículos de comunicação.

 Diretor de atendimento: atende ao cliente e suas necessidades. Trans-
forma isso em pedidos ou jobs e passa adiante a informação, o briefi ng.

Vocabulário 1
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 Diretor de mídia: é um estrategista que usa o dinheiro do cliente-
anunciante da melhor forma possível nos veículos de comunicação. 
Sem ele, ou com um que não seja bom, ninguém vai ver aquilo que foi 
criado.

 Dupla de criação: compõe-se de um redator e de um diretor de arte 
trabalhando juntos. O primeiro escreve e o segundo desenha. Em segui-
da, eles mostram suas criações para o diretor de criação.

 Estagiário: é o começo. Não tem direitos, só deveres. Precisa ser o pri-
meiro a chegar, o último a sair, o que fala menos e aquele que, para 
aprender mais, fi ca junto o tempo todo de quem admira. 

 Fantasma: anúncios feitos exclusivamente para festivais de publicidade. 
Os anúncios feitos para a pasta se chamam especulativos.

 Job: “trabalho” em inglês. Geralmente numerado, é nele que vem o 
briefi ng.

 Layout: é uma prévia em baixa defi nição do que será o anúncio.

 Mídia: Também conhecida como veículo de comunicação, transmite 
a mensagem publicitária. Chamamos também de mídia o profi ssional 
da agência ou birô de mídia que faz a programação e o planejamento 
de exibição nos veículos, de acordo com o perfi l do consumidor que se 
deseja atingir.

 Photoshop: programa de computador que melhora imagens e pode 
dar estilos diferentes a fotos.

 Produção eletrônica: departamento da agência que cuida com de-
talhes, tanto artística como fi nanceiramente, dos materiais eletrônicos 
(fi lmes e spots de rádios).

 Produção gráfi ca: departamento da agência responsável por trans-
formar os layouts no material gráfi co que será veiculado em jornais e 
revistas.

 Propaganda: aprendi em Portugal o signifi cado dessa palavra e a 
diferença entre ela e a palavra publicidade. A diferença básica é que 
toda divulgação de produto ou serviço público sem conteúdo político 
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é publicidade. Toda e qualquer idéia política ou conceitual faz parte da 
propaganda.

 Recall: é a lembrança que o público vai ter daquilo que você criou. 
Como o recall é medido, pode se perceber claramente a competência 
dos profi ssionais de criação e do marketing do cliente. 

 Redator: escreve e cria. É dele a responsabilidade por tudo o que é 
escrito e pelo entendimento do que a campanha carrega.

 Rough (rafe): é o rabisco que antecede o protótipo, ou layout, que 
antecede a fi nalização do anúncio.

 Veículo/Mídia: emissoras de TV, rádio, jornais, revistas, outdoors etc. 
É onde aparece o resultado do trabalho de um criativo.

 Veiculação: é o ato de veicular – isto é, fazer a difusão, propagar, 
transmitir – uma peça publicitária.

Obs: O vocabulário da profi ssão é muito maior.
 Caso haja dúvidas, escreva para fl aviowaiteman@mac.com e con-

sulte o site http://homepage.mac/fl aviowaiteman/menu31.html
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EXISTEM PESSOAS E COISAS. NO MEIO DELAS, ESTÁ A PUBLICIDADE. QUEM

inventa um produto novo precisa informar às pessoas sobre ele. Isso é publi-
cidade. Numa explicação concisa: o cliente compra espaços em TVs e jornais 
e precisa de alguém para criar uma mensagem e veiculá-la.

É a agência que faz isso, e cobra por esse serviço. E, para isso, requisita 
talentos para a criação, análise, estratégia e administração. 

Em uma agência, encontram-se os mais variados tipos de pessoa, com 
toda a carga positiva e negativa que isso implica. Tal diversidade em um 
mesmo lugar, durante muitas horas ao dia, dá a fórmula do sucesso ou do 
fracasso. O que importa é a química entre elas.

Uma fórmula de sucesso é difícil de conseguir, mas, quando acontece, a 
agência se torna referência. Em criação publicitária, usam-se com alguma 
freqüência as metáforas. Uma boa metáfora para uma agência seria a de 
um barco.

O que é uma agência de 
propaganda2
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Uma agência é como um barco: pode ser aquele barco vistoso, bonito, de 
velas infl adas que joga suas portentosas âncoras numa baía do Caribe, ou 
aquele naufragado, que acaba se transformando em casa de siri.

E, como num barco, tem o capitão, o primeiro imediato, o cozinheiro, o 
chefe da casa de máquinas e até mesmo o capelão, para um enlace de 
última hora. Uma agência precisa ter elementos fundamentais para um 
bom funcionamento.

Uma agência é um barco num mar revolto chamado mercado. O mercado 
é tempestuoso. E, assim como qualquer ambiente hostil, só sobrevivem os 
mais preparados. A criação é, sem dúvida, o diferencial de que a maioria 
das agências precisa para superar as ondas de instabilidade.

É o talento da equipe, com a soma dos talentos individuais, que faz as 
velas infl arem e a embarcação prosseguir a sua viagem. Existiram várias 
correntes na publicidade. No início, o atendimento, depois o planejamento 
e, fi nalmente, o sr. Bill Bernback trouxe à tona a criação. Isso foi na década 
de 1960, e até hoje é assim. 

De tempos em tempos, você pode observar agências em que essas três 
forças se revezam na liderança. Sempre que se ouve dizer que uma agência 
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está mudando e sendo reformulada é porque faltava criação e os clientes 
estavam reclamando. Mas, sem dúvida, os atendimentos e os planejadores 
também podem ser criativos e dar dicas dos melhores caminhos a serem 
seguidos, bem como indicar caminhos inusitados. Mas, geralmente, o pla-
nejamento vem depois da criação.

Talvez seja por isso que 80% dos estudantes de publicidade querem expe-
rimentar a criação como primeira opção de seus desejos para o futuro.

Qualquer pessoa tem capacidade de criar um fi lme, um comercial, um 
anúncio. Mas qual será a resposta a esta pergunta: “Sou capaz de fi car sen-
tado, pensando, dez horas por dia durante grande parte da minha vida?”.

Dependendo da sua resposta, você pode ir para o planejamento e para 
o atendimento. Mas, atenção! Na publicidade, se deu certo, o mérito é 
da equipe. Se deu errado, a responsabilidade é de quem fez o fi lme ou o 
anúncio. E, principalmente, do diretor de criação.

Vamos ver, neste manual, como se dá o fl uxo de trabalho de um lado a 
outro da agência. Assim você vai entender melhor o tipo de trabalho que 
está disposto a fazer.

Boa viagem!

Atendimento Planejamento Criação

Uma outra metáfora válida para entender o que representa a criação em uma agência.
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QUANDO A NATUREZA DESPEJA SEUS GENES SOBRE NÓS, INFELIZMENTE ELA

é injusta, pois não reparte igualmente o talento. Sem dúvida, alguns são 
mais talentosos que outros.

Como a criação
interage com o atendimento

Este é o exemplo mais curioso sobre talento que conheço: um grande con-
tra-baixista, daqueles que convencem uma legião de garotos a tocar como 
ele, adorado pela crítica e público, Jaco Pastorious, era disrítmico. Em vez 
de se perguntar como alguém com problemas de ritmo poderia ser bom 
músico, ele começou a fazer música de um jeito próprio. Com isso, abriu 
um ramo na árvore dos melhores instrumentistas de sua época. Jaco fazia 
da disritmia um estilo, dando risada dessa história de talento. Talvez esse 
fosse seu talento. Na verdade, o que quero dizer é que existem três tipos 
de atendimento. (Aparentemente todos são iguais: não usam gravata às 
sextas-feiras.)

Alguns indivíduos têm mais talento que outros.

3
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Mas existem diferenciais importantes. O primeiro é o profi ssional que tentou 
ser da criação, não conseguiu e age com rancor quando vê uma boa idéia 
da criação. Não faz muita questão de que o cliente a aprove.

O segundo tem vocação para ser dono da verdade e, enquanto não con-
segue ser cliente para dizer não a tudo, age como se a publicidade fosse 
a coisa mais chata no mundo. Ele faz o papel de “advogado do diabo” tão 
bem que promove um inferno ao seu redor.

O terceiro tipo é o melhor — e deveria ser o único. Vibra com uma boa 
idéia, coloca a sua parte mais rija do corpo na mesa quando é para apro-
var uma idéia pertinente e criativa. É o atendimento dos sonhos; ele existe, 
e tomara que você cruze com um por aí, pois a sua carreira depende de 
um profi ssional assim.

O atendimento precisa ser uma mola. Quando pressionado pela criação 
para aprovar uma idéia, ele tem de absorver o impacto. E, quando pres-
sionado pelo cliente para que as idéias sejam “diretas”, tem de fazer o 
mesmo. Para ambos os lados, é o profi ssional que vai defi nir a carreira dos 
criativos e o sucesso de mercado do cliente. De um lado, o cliente com 
suas necessidades e, do outro, a criação com suas aspirações.

Às vezes, o atendimento faz o papel de “advogado do diabo”.
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Cabe ao atendimento absorver a energia dos 
dois lados sem deixar que um atrapalhe o 
outro. Cliente e criação precisam funcionar 
juntos, em harmonia. Mas esse é apenas um 
dos talentos que se exige de um bom atendi-
mento. Entre outros a perseverança, proativi-
dade e abnegação dos bens terrenos fazem 
desse profi ssional um elo fundamental para 
o seu sucesso como criador. Afi nal, é para ele 
que você vai entregar o esforço de semanas 
de embate cerebral. 

O atendimento é o porta-voz das boas idéias 
junto ao cliente: os seus argumentos, mais os 
dele. Tudo o que entra e sai na agência passa 
por ele. Por isso, lembre-se: trabalhe com os 
melhores.O atendimento precisa ter as

qualidades de uma “mola”.

CURIOSIDADE
Uma das melhores agências do mundo, a Mother London, adotou no fi nal dos 
anos 1990 o fi m do atendimento. Quem vai até o cliente são os criativos e pro-
fi ssionais de planejamento altamente qualifi cados. O trabalho é muito maior, já 
que os criativos precisam se deslocar até o cliente e se envolver em dezenas de 
reuniões, porém o resultado tem sido fantástico. A Mother London é uma das 
melhores e mais criativas agências do mundo, com um crescimento fenomenal. 

O seu diretor de criação e fundador, Mark Waites, credita esse sucesso ao tra-
balho em conjunto com o cliente.

C
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É QUASE IMPOSSÍVEL PERCEBER QUE UM PLANEJAMENTO EXISTE SE VOCÊ

entrar numa agência numa sexta-feira. Eles estão camufl ados, sem o pa-
letó. Tanto no Brasil quanto em Portugal.

Como a criação interage
com o planejamento

O planejamento às vezes é o próprio atendimento, em outras, não. Não 
se tira essa confi ssão deles, mas já ouvi um dizendo para uma estagiária 
encantada que o planejamento é um atendimento que pensa.

Bem, eles que usam ternos azuis que se entendam. O planejamento deve, 
na verdade, acrescentar informação ao briefi ng do cliente, que vem a ser 
as informações que chegaram do cliente pelas mãos prestativas do aten-
dimento. O planejamento adiciona dados dos concorrentes, dados de pes-
quisa de consumidores e informações estratégicas globais. Além disso, ele 
cruza essas informações e as inverte, reduz, escreve e as apresenta.

4
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A interpretação correta dos problemas é o talento do planejamento.

Se bem usado, pode gerar campanhas originais e certeiras nos problemas 
de comunicação do cliente. A criação atira naquilo que o planejamento 
aponta. Na verdade, salvo excessões, é a criação quem resolve mesmo.

Você se lembra de quando o Hubble, o mais caro telescópio do mundo, 
não funcionou? Provavelmente, na hora do planejamento, alguém esque-
ceu algum detalhe.

Objetivamente, o planejamento especifi ca a situação do cliente, sua po-
sição atual no mercado, para onde quer ir, para onde deveria ir e, princi-
palmente, como deve chegar lá. Dispondo dessas informações, o criativo 
deve se acomodar em sua mesa e preparar idéias geniais para resolver esse 
problema e alcançar os seus objetivos. Simples, não?

Em agências menores, o 
atendimento faz o pla-
nejamento junto com a 
criação.

Sem dúvida, é preciso 
pensar antes de criar. É 
preciso saber o que se 
quer mudar antes de co-
meçar a mudar.

Obs: Planejar não é explicar uma bela criação num PowerPoint. É ter ciên-
cia e coragem de apontar um caminho. E, depois, se responsabilizar. Tanto 
pelo sucesso quanto pelo fracasso.

CURIOSIDADE
Um dos mestres do planejamento, Amir Klink, costuma dizer que a grande aven-
tura acontece na hora de planejar os mínimos detalhes das suas viagens. Os 
detalhes são todos estudados à exaustão. Ele estuda os fracassos e o sucesso 
de vários outros navegantes e se prepara para qualquer situação. E também os 
detalhes do barco e os dele mesmo, que vai realizar a viagem. Após esse plane-
jamento, resta apenas viajar, pois tudo estará pronto em sua mente.

C

Quem não planeja, se trumbica.
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PRODUÇÃO ELETRÔNICA É O DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA QUE VAI TRANSFORMAR

o seu sonho em realidade. É o responsável pela materialização das suas 
idéias em fi lmes e spots de rádio.

Nas agências pelo mundo, esse departamento ganha variações. Em algu-
mas, o produtor eletrônico é um verdadeiro cineasta, um profi ssional que 
entende de câmera, luz, cinema, estilo e linguagem cinematográfi ca e doa 
esse talento ao departamento de criação. 

Existem agências em que a produção eletrônica trabalha com o diretor de 
criação, que se encarrega de personalizar o trabalho. 

É atribuição da produção eletrônica fazer os orçamentos para o comercial 
de TV. Ela passa o roteiro para as produtoras de fi lmes, explica os detalhes, 
prevê soluções e cuida de toda a parte burocrática que envolve dinheiro e 
direitos autorais.

Não basta ter uma boa idéia, não basta escrevê-la bem, não basta o di-
retor de criação ver o potencial que ela tem e tampouco basta o cliente 
aprová-la. É preciso que alguém faça um orçamento correto e escolha o 
diretor de fotografi a com o perfi l que se encaixa no estilo da idéia, além da 
produtora que irá entregar o fi lme e outras dezenas de variantes possíveis. 
Depois de tudo, é necessário um pouco de “olho”, um pouco de sorte na 
escolha do elenco e nas demais escolhas que aparecerem pelo caminho. 
Um bom produtor eletrônico é fundamental para um bom comercial.

ANTES E DEPOIS (Vamos ver o story board de um fi lme e depois os foto-
gramas dele prontos.)

Como a criação interage
com a produção eletrônica5
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 “Consciência” 

Sinopse: Filme para o Ministério da Saúde para a prevenção da AIDS. Um 
folião que não usou camisinha leva sermão de sua consciência pesada, por 
ter deixado o seu juízo em casa.

Veja o fi lme em: http://homepage.mac/fl aviowaiteman/Menu31.html
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DE UM FILME FAZEM PARTE O SOM E O MOVIMENTO PARA CONTAR UMA

história e convencer alguém sobre um determinado assunto; em um anún-
cio de revista ou jornal, em um outdoor ou em um catálogo você só dis-
põe da imagem para conseguir essa proeza.

O anúncio trabalha com a imaginação do consumidor. A imagem, com o 
título, pode passar uma idéia ou sugerir algo que o convença a entrar no 
texto, ou anotar o número do telefone ou o endereço de e-mail.

Que me desculpem os anúncios feios, mas beleza é fundamental. Em ge-
ral o anúncio é composto por alguns elementos que o produtor gráfi co 
domina. São eles: imagem (foto ou imagem de arquivo), fotolito, arquivo 
de imagem, gramatura e tipo de papel etc.

Esse profi ssional vai ajudá-lo a realizar seus anúncios. Ele possui conheci-
mentos complementares e informações importantes que de início você não 
conhece a fundo, mas que, com o tempo, acabará aprendendo. É como o 
piloto de avião: provavelmente ele não sabe como consertar uma turbina.

Assim como todos numa agência, um palpite, uma idéia desse profi ssio-
nal pode mudar o rumo de uma peça, tornando-a melhor ou executável, 
principalmente quando o anúncio se insere na categoria traquitanas. Essa 
categoria é aquela em que, junto ao anúncio, são colocados objetos, aden-
dos, grudes, colas, raspe aqui etc.

O criativo pensa, sonha e cria, e o produtor gráfi co ajuda a executar. O 
produtor gráfi co é quem se responsabiliza pela qualidade fi nal do trabalho 
gráfi co. Aqui também vai uma boa dose de criatividade.

Como a criação interage
com a produção gráfi ca6
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ALGUÉM, NA AGÊNCIA, PRECISA TER OS PÉS NO CHÃO. OS MÍDIAS SÃO OS

racionais. Eles trabalham com o concreto, com números e estabelecem o 
que é possível fazer e o que não é. São os responsáveis por sugerir novos 
formatos, a utilização conjunta de meios de divulgação e outros desafi os 
importantes para os criativos.

De que adianta ter uma idéia maravilhosa de um fi lme para a TV com um 
minuto e meio, se o cliente só pode pagar por trinta segundos?

Basicamente, os mídias precisam abrir caminhos para as boas criações, 
sugerir que um anúncio pode fi car bem num banner, mas talvez não fun-
cione num outdoor. Ou, então, se você criar um outdoor com um carro 
pregado nele, por exemplo, cabe ao mídia descobrir os melhores pontos 
para exibi-lo e encontrar um jeito de viabilizar sua idéia.

Como a criação interage
com a mídia

A mídia é como “Batalha Naval”?

7
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A profi ssão do mídia também está ligada ao item mais importante do ne-
gócio de propaganda: a audiência. Imagine um fi lme criativo, bem produ-
zido e aprovado entrando no ar num horário que ninguém está assistindo...

O mídia é o profi ssional que fala o que dá ou não dá para fazer. Tomara 
que você encontre mídias que façam acontecer. A dica para quem quer 
ser mídia é: procure o inédito, não tenha preguiça, seja criativo.
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O AMBIENTE DE UMA AGÊNCIA É MUITO IMPORTANTE. O CLIMA CERTO, U M

astral legal e a empatia com o local ajudam muito, já que os criativos pas-
sam seus dias enfurnados nas agências de publicidade.

Além do ambiente, há o jeito de trabalhar. Existe de tudo, desde redatores 
separados de diretores de arte, cada um em sua sala, até galpões enormes 
em que todos trabalham juntos. É como armar um time de futebol: 3-5-2 
ou 4-4-2 ou 1-1-5, o importante é entrar em campo.

Hoje em dia, de cada dez agências, nove utilizam espaços abertos. Nesse 
espaço, aglomeram-se duplas e às vezes trios. A dupla é formada por dire-
tor de arte e redator. O trio conta com a dupla mais um assistente de arte, 
que tem a função de auxiliar o diretor de arte na escolha e no tratamento 
de imagens, no cafezinho etc.

Alguns estilos de 
departamento de criação

Os espaços de criação “abertos” são os mais utilizados pelas agências.

8
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JOB É UM SACO. SE NÃO ACREDITA, OBSERVE A FOTO ABAIXO.

Job é um pedido de trabalho que geralmente é 
guardado num envelope em que se colocam 
todas as referências, fotos, fi tas com fi lmes, 
imagens etc. que serão utilizadas para com-
por o anúncio.

O envelope é utilizado porque, em tese, 
é ali que se juntam todas as informa-
ções a respeito de um trabalho, uma 
vez que o job passa por várias áreas 
da agência. Colado do lado de fora, 
vem o briefi ng, que nada mais é do que 
uma lista de necessidades, vontades e análises 
sobre o produto. É ele que serve de base para se fazer a 
campanha.

Acompanhe nas ilustrações o caminho que esse “saco” trilha até chegar 
às mãos dos criativos.

O que é job?

O cliente chama a agência.

A

O atendimento vai até o 
cliente e conversa com ele.

B

9
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O atendimento anota e interpreta o 
que o cliente deseja e acrescenta a 
sua experiência a esse pedido.

C

O atendimento retorna à agência e 
conversa com o planejamento sobre 
o trabalho.

D

E O atendimento prepara um briefi ng 
com as instruções para se fazer o 
trabalho. Coloca-se tudo num saco 
e, pronto, temos o job, que é então 
passado para a dupla de criação.
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BRIEFING É O QUE VEM NA FRENTE DO SACO (REPARE NOVAMENTE A FIGURA).
São, no máximo, duas páginas com informações dissecadas e organiza-
das, que representam tudo o que o cliente deseja da agência.

O briefi ng explica o problema, sugere caminhos de posicionamento e faz 
o pedido de trabalho. A você, cabe transformar o problema descrito no 
briefi ng em uma solução fi lmada ou impressa.

Na seqüência, preparei vários briefi ngs para que você possa desenvolver 
idéias e começar a montar a sua pasta de trabalhos.

Em algumas agências menores, os briefi ngs são passados até de forma 
oral. Mas, em geral, o primeiro passo é responder à seguinte pergunta: 
qual o problema que tenho que resolver?

O que é briefi ng

É importante escolher as informações relevantes para o briefi ng.

10
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TUDO NA VIDA É INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, É ENTENDER AS ENTRELINHAS.
É olhar para o que se mostra e ver o que se esconde. Existem livros ótimos 
de interpretação de texto. (Se eu soubesse disso na faculdade, teria me 
empenhado mais em desenvolver essa capacidade.)

Explico: Há comerciais ou anúncios que nos levam a pensar assim: “Nossa, 
que simples, é a mais pura verdade, isso aconteceu comigo!”. Pode ter 
certeza de que essa solução incrível não veio escrita em lugar nenhum. 
Alguém leu muito sobre um problema, sintetizou-o e elaborou uma solu-
ção. Isso é criação em publicidade.

Como ler um briefi ng

Briefi ng malpassado numa charge “trocadilhista”.

Ler nas entrelinhas é muito difícil. Um trei-
no que se deve fazer todo dia é interpre-

tar as informações disponíveis sobre 
um personagem, sobre uma situação 
etc., e transformá-los em caminhos 
para a criação.

Por exemplo, se você tem um job para  
criar uma campanha para uma marca 

de talheres, faça o seguinte: leia 
o briefi ng como se fosse um pe-
daço de carne. Depois, como se 
fosse o ferreiro que construiu os 
talheres. Como se fosse o estojo 

dos talheres. A empregada da casa que deseja um talher melhor. Um ho-
mem que pensa em tudo, menos em talheres, e assim por diante.

A interpretação de diversos pontos de vista vai levá-lo a encontrar cami-
nhos legais. E, para cada interpretação diferente, crie muitos títulos (vamos 
ver isso num exercício mais adiante) e idéias.

11
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O BRIEFING É A BASE DE QUALQUER TRABALHO.
Existem dois tipos de briefi ngs, num trocadilho infeliz, porém, revelador: o 
bem passado e o malpassado.

Um briefi ng bem passado contém, pelo menos, as informações relevan-
tes. Um parágrafo atrás do outro completa um quebra-cabeça de neces-
sidades e requisitos e, ao fi nal da leitura, você sabe exatamente o que o 
cliente está lhe pedindo para resolver.

Este manual prático de criação publicitária contém cinco briefi ngs para você 
praticar e, apesar da concisão, eles se qualifi cam como bons briefi ngs, pois 
são simples na análise e diretos no pedido de resolução do problema.

Os bons criativos sempre dizem que os bons briefi ngs já trazem a campa-
nha pronta. Mas não tenha ilusões: é tão difícil alguém escrever briefi ngs 
de qualidade que, quando aparece, este alguém acaba se tornando dono 
de agência.

Gente que não se compromete com nada existe em muitos lugares, mas 
sobretudo na publicidade. Um dia a casa cai, contudo, enquanto ela está 
de pé, é trabalhoso mantê-la. Digo isso por causa dos planejamentos/
atendimentos que enrolam o tempo todo para não se comprometerem 
num determinado caminho. Não dão suporte à criação.

Se um dia você  se tornar do planejamento, tome posições. Se errar, vai 
aprender com elas.

O caminho do briefi ng

DICA
Maus briefi ngs são de dois tipos: os que dizem muito sem dizer nada e os que 
dizem nada com poucas palavras mesmo.

D

12
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VAMOS DEIXAR CLARO UMA COISA: O NIZAN GUANAES OU O WASHINGTON

Olivetto não vão convidar os amigos para verem, em suas casas, o último 
comercial que fi zeram (assim espero). Se fosse para apreciar um quadro, um 
CD ou uma peça de arte, talvez, mas propaganda não. Propaganda não é 
arte, apesar de utilizar as qualidades artísticas de quem a cria e executa.

Se você sempre sonhou em ser músico, seja músico. Saiba que, se for para 
a publicidade, sua função será comercial e prática. Mas, para ser boa, ela 
não pode se transformar em trabalho. 

Você tem de gostar muito do que faz para fi car pelo menos doze horas 
sentado numa cadeira, dentro de um escritório, pensando em como ven-
der, por exemplo, mais sabão em pó.

No auge do período em que se ganhava muito dinheiro na publicidade ha-
via poetas que faziam bico em publicidade. Leminsky, por exemplo, escrevia 
textos para uma agência de Curitiba. Fernando Pessoa era redator da Mc 
Cann, em Lisboa.

Não se engane: a criatividade pode ser utilizada em qualquer lugar. Ela só 
se enquadra como arte no trabalho autoral, que não pago por marcas.

Criação: arte ou negócio?

DICA
A publicidade não é arte, mas pode abrir caminhos para uma carreira artís-
tica. É o caso de diretores de fi lmes publicitários como Fernando Meirelles, 
um dos mais premiados publicitários do Brasil que foi para o cinema de arte, 
após o sucesso do fi lme “Cidade de Deus”. Existem vários redatores que se 
tornaram roteiristas de cinema.

D

13
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 O que você precisa saber
para fazer um anúncio

PARTE
2
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PROVAVELMENTE VOCÊ IRÁ CONSULTAR O CAPÍTULO ANTERIOR UMA OU DUAS

vezes sem nenhuma necessidade prática, mais para conhecer o organo-
grama de uma agência, ou então para pegar alguma dica sobre o dia-a-
dia dos profi ssionais da área.

Este é o capítulo das coisas que você levaria anos para saber e que nin-
guém tem tempo, nem interesse, de contar. Com essas dicas e muita von-
tade, é possível pedir um estágio sem estar com as mãos vazias. Mostre 
que, pelo menos, um roteirozinho você sabe escrever.

O resultado deste manual é diretamente proporcional à sua vontade de 
passar horas e horas se esforçando e achando que ainda pode melhorar 
nos exercícios que serão apresentados a seguir.

Introdução

CURIOSIDADE
No início de carreira é difícil ter noção da quantidade de energia que essa pro-
fi ssão exige.

Comecei numa pequena agência do interior de São Paulo. Morava em São José do 
Rio Preto, e tinha o desejo de crescer, melhorar, aprender. 

O caminho é difícil para todos, e a única maneira de alcançar os objetivos é 
apostar no aprendizado. 

Instintivamente, foi o que fi z. Fui estagiar em São Paulo, na agência Salles Inte-
ramericana. Dormia, almoçava e jantava na casa de meu amigo e mentor Bob 
Gebara.

Aprendi duas coisas importantíssimas naquela ocasião. A primeira: ter genero-
sidade com quem começa, pelo exemplo da dona Geni, mãe do Bob, que me adotou 
por algum tempo, e pelo exemplo do próprio Bob, por ter apostado em alguém 

C
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que poderia dar errado e simplesmente mudar de profi ssão tempos depois. Ele 
apostou no meu talento. A segunda: desenvolver coisas novas é o que há de 
melhor no mundo. Ficar frente a frente com a difi culdade e conseguir resolver 
problemas nos faz evoluir e ter a sensação de estar na profi ssão certa.

Como o pouco dinheiro e a cara-de-pau de morar de favor acabaram, voltei para 
a minha terra. Sem emprego, sem horizontes. Mas graças ao que aprendi em 
pouco tempo de agência em São Paulo, consegui fazer free lancers tão bons que 
me pediram para abrir uma agência de propaganda. Batizei-a de “Interativa”. 

Um ano depois de crescimento e sucesso, concluí que estava insatisfeito. Queria 
jogar na primeira divisão da publicidade, ou então fazer anúncios dignos da 
primeira divisão. Precisava aprender mais.

Foi quando fi quei sabendo da existência de publicitários brasileiros em Por-
tugal. Selecionei algumas peças e enviei-as para seis agências. Depois de um 
tempo, numa terça-feira à tarde liguei para as agências para as quais havia 
mandado meu trabalho.

Eu não sabia, mas era um feriado português e só uma agência atendeu. A W/
Portugal estava começando e, por isso, eles trabalhavam no feriado. Tive sorte 
de falar com o diretor de criação, Jaime Mourão Ferreira, que achou o trabalho 
razoável e levantou uma difi culdade que eu simplesmente não podia transpor: 
“Olha, Flávio, seria preciso você vir a Portugal a passeio, sem compromissos, 
para fazer uma entrevista e então vermos se você poderia ou não trabalhar 
aqui”.

Acho que foi nesse momento que tive a minha melhor criação, pois falei: “Es-
cute, Jaime, já pensei nisso. Vou gravar uma entrevista em vídeo aqui e envio 
para você. Se achar que sou a pessoa, daí você me contrata”. Do outro lado da 
linha, ouvi um riso de quem havia gostado da idéia.

Um mês depois de mandar a fi ta, liguei para saber o que o Jaime havia achado e 
como resposta recebi um contrato para trabalhar na W/Portugal, em Lisboa. 

Não tenho ilusões. Fui contratado pela idéia da fi ta e não pelo portfólio.

Acredito que, a partir daí, entre altos e muitos, muitos baixos, comecei verda-
deiramente a minha carreira.

Cada um tem uma história, cada um tem um começo. Esse foi o meu. Bem difícil, 
muito sofrido, mas, vendo agora, dá para dizer que foi especial.

Espero que este manual possa ajudar no seu começo.
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TALVEZ DEMORE ALGUNS ANOS ATÉ VOCÊ ESTAGIAR NUMA AGÊNCIA E

receber bons jobs para fazer. Além disso, não é porque se está numa 
agência que as oportunidades se igualam. Ou seja, o trabalho apetitoso, 
com potencial de gerar peças criativas, é muito visado em agências de 
publicidade e é muito provável que os estagiários nem cheguem perto de 
um deles.

Então, enquanto essa oportunidade não cai em seu colo, vá treinando. Por-
que, se um dia você se deparar com ela, vai se lembrar dos exemplos, das 
grandes campanhas já feitas, similares às que tem em mãos. E estar prepa-
rado para uma oportunidade é o que se chama comumente de sorte.

O exercício é o seguinte:

Isso mesmo: gnifeirb nada mais é do que o exercício de ver um anúncio 
com olhos indagadores e tentar descobrir qual foi o briefi ng que o cliente 
passou, os objetivos de marketing a serem alcançados, o público-alvo a 
ser atingido etc. É o briefi ng ao contrário. É descobrir o briefi ng por meio 
do anúncio.

Este exercício treina a nossa mente para ter raciocínios criativos. 

Às vezes, com o gnifeirb aprendemos coisas que só um bom profi ssional 
paciente poderia nos explicar. Como exemplo, vamos analisar um anúncio 
para verifi car as perguntas que podemos fazer a ele e as respostas que 
podemos obter.

G N I F E I R B

Um novo exercício 1

Leia de trás para a frente que você vai entender.
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Vamos utilizar um anúncio especulativo a fi m de descobrir qual foi o 
pedido do cliente e o foco que o planejamento deu ao job. 

 Pergunta 1: O que o anúncio tenta vender?
R: Sem dúvida, o anúncio tenta passar que a marca é uma das criado-
ras do conceito de segurança de carros, já que equipara seu logotipo 
(na cabeça do boneco) ao logotipo que todas as montadoras utilizam 
nos testes de segurança.

 Pergunta 2: O conceito “segurança” que ele tenta vender é inerente 
à marca BMW?
R: A marca BMW geralmente vende esportividade. Neste caso, ela afi r-
ma que se preocupa também com esse assunto.

 Pergunta 3: Quem compra carros BMW se interessa por segurança?
R: Não, geralmente quem compra um BMW quer esportividade e sta-
tus. Porém, o assunto segurança é pertinente a qualquer compra, de 
qualquer veículo.

 Pergunta 4: Se todas as marcas utilizam bonecos nos seus testes e 
todos os testes possuem esse símbolo, estará a BMW afi rmando que 
entende mais de segurança do que qualquer outra montadora?
R: Exatamente, ela está querendo dizer que a marca da segurança tem 
a ver com a sua marca.
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 Pergunta 5: Por que o anúncio está em página dupla?
R: Provavelmente porque a empresa tem dinheiro para pagar essa mí-
dia. E uma marca como a BMW precisa disso.

 Pergunta 6: A simetria entre a posição do símbolo no boneco e o 
símbolo da BMW na outra página é proposital?
R: Sim, é proposital. Num simples olhar, dá para perceber a idéia que o 
anúncio quer passar. O diretor de arte foi habilidoso.

Você mesmo é quem inventa as perguntas. Invente algumas para o anún-
cio ou fi lme. Converse com ele. Tente ler nas entrelinhas o que o anúncio 
está querendo dizer, depois pergunte por que está querendo dizer isso.

Se souber perguntar, seu anúncio vai saber responder. Assim você apren-
de cada vez mais, até que o processo fi ca automático. As perguntas não 
fogem muito das utilizadas no exemplo dado.

Ao ver uma idéia maravilhosa num anúncio de imprensa, não pense que o 
caminho criativo foi descrito no briefi ng e que a dupla de criação precisou 
apenas arranjar títulos e imagens. Antes de tudo, é preciso interpretar 
bem os textos que você tem em mãos.

Geralmente, quando o cliente pede mamão, o atendimento pede mamão 
com açúcar, e o criativo precisa entender que o cliente, na verdade, precisa 
de um creme de mamão papaia com licor de cassis servido numa taça de 
cristal da Marinha Grande e uma colher de prata. Ou não.

DICA
O ideal é fazer esse exercício de análise todos os dias. Tire cinco minutos 
para perguntar ao anúncio televisivo, ao outdoor, ao anúncio impresso ou 
aos spots de rádio qual foi o pedido do cliente e por que ele gerou as propostas 
dadas pela criação.

D
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ANUÁRIOS DE CRIAÇÃO SÃO RESPONSÁVEIS PELO APRENDIZADO E A DIFUSÃO

de raciocínios criativos e também por sua pasteurização. Tudo depende de 
como você os usa.

Ficou famoso o caso do diretor de arte que copiou um anúncio de um 
anuário e rasgou a página para que ninguém na agência descobrisse a sua 
arte. Ou de um criativo que viu o cartaz de um evento regional em outro 
país e, ao retornar ao seu, copiou a idéia. Meses depois, viu-se o trabalho 
original em revistas especializadas importadas, o que gerou certa descon-
fi ança em relação àquela peça.

Referências devem ser tratadas como um “apoio”, só que apoio demais 
vira muleta, e faz o profi ssional virar um manco contumaz. Cuidado.

Fontes de referência2
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A criação para a publicidade é eterna enquanto dura. E dura pouco, quase 
nada. O prazo é o que fi ca nos olhos e na mente do consumidor. E a cria-
ção sofre infl uências. Sempre foi assim. 

Com os anuários, o exercício do briefi ng ao contrário é feito sobre peças 
selecionadas. Ou seja, alguém com mais tempo de vôo escolheu peças 
criativas balizadas num determinado nível de criação. É dali pra cima que 
você precisa ir.

Na Florença do século XV, conviveram Michelangelo, Da Vinci, Botticelli e 
Rafael. Muitos dizem que o traço de Michelangelo melhorou muito depois 
de alguns arroubos criativos de Da Vinci. Um impulsionou o outro. Muitos 
craques começam a jogar imitando seus ídolos. Até Pelé foi assim em 
relação a Zizinho.

Veja, por exemplo, o sucesso dos talk shows no Brasil. Na época de seu 
lançamento, antes de a TV a cabo chegar e conhecermos a matriz do pro-
grama, o talk show “inovou” a televisão brasileira. Mas, nos Estados Uni-
dos, já era um sucesso fazia tempo com Larry King e David Letterman.

Com certeza, quem tem a informação, tem o poder. Nos negócios, é 
assim também. Quem primeiro detém a informação sai na frente e tende 
a fazer um trabalho muito mais atrativo, já que faz uso de uma fórmula 
que outros já utilizaram com sucesso. Não estou escancarando a cópia do 
que já foi feito, mas enaltecendo as tão utilizadas referências que todos 
usamos. Da referência das artes plásticas, do cinema europeu e indiano, 
da música clássica ou pop, tudo é matéria-prima a ser trabalhada.

Na publicidade também é assim. Existem nuances e estilos de fotos, abor-
dagens criativas, novas mídias e diversas maneiras de se comunicar.

CURIOSIDADE
Sabe o exercício do capítulo anterior? Com os anuários como fontes de referên-
cia, tente trilhar o raciocínio criativo de peças premiadas.

Sabendo os caminhos que o pensamento de alto nível percorreu e quantas bar-
reiras foram transpostas se pode chegar lá, ou ir além.

C
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A maioria das tentativas bem-sucedidas da arte são cooptadas a entrar nos 
anuários de criatividade que permeiam o mundo publicitário. Um álbum 
de lembranças em que aparecem somente os bons momentos.

Os anuários estão disponíveis nas agências para que seus criativos, ao ve-
rem um exemplo de raciocínio diferente, sigam o mesmo caminho mental 
a fi m de achar um raciocínio diferente para um briefi ng.

Eu uso referências para apreender qual foi o raciocínio do criativo para 
chegar àquele resultado — o bom e velho exercício do briefi ng ao contrá-
rio —, além de analisar estilos de fotos, casting (tipos de modelos e atores 
fotografados), produção, sutileza da mensagem, pertinência etc.

Os anuários e as referências expõem uma constante da profi ssão: todos 
temos que nos informar sempre.

Logo que comecei em publicidade não podia imaginar que existia esse 
recurso valioso. Ver referências é irrigar o cérebro com informação quali-
fi cada e formatar a percepção sobre o que é boa propaganda e o que é 
propaganda ruim, aquela que podíamos jurar que era boa, mas, na ver-
dade, não é.

Cada vez que você abre os anuários, encontra enfoques diferentes. É por 
isso que vale a pena tê-los, usá-los e nunca repeti-los.

CURIOSIDADE
O engraçado é que, quando trabalhava em Portugal, na W/Portugal, as referên-
cias das principais agências do mundo faziam mais sentido para a Europa ou 
para os Estados Unidos.

No Brasil é diferente: as referências européias e americanas raramente dão 
certo aqui, seja por causa do clima, seja pela descontração brasileira, seja pela 
falta de cultura da maioria dos consumidores, que não teriam condições de en-
tender a mensagem devido à pouca escolaridade.

Mas toda informação que vem é útil, pois pode conter subsídios para uma nova 
criação, mais brasileira, mais tropicalista e universal também, por que não?

C
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Outra função dessas referências é informar o que foi selecionado como 
o melhor trabalho, para poder balizar a sua criação, comparando-a, sem 
paixões, eliminando o desnecessário e acrescentando o que for pertinente 
para melhorar o trabalho. Se você teve uma idéia maravilhosa, dê uma 
olhada nos anuários, se tiver algo parecido, descarte e comece de novo.

Haja memória para se lembrar de tudo o que já foi feito em publicidade! 
Por isso a importância desses livros.

A seguir, alguns dos melhores livros nos quais você pode aprender. Se não 
puder comprá-los, faça uma listinha para a sua faculdade e convença o 
coordenador de curso ou o diretor a adquirir essas edições.

AS MELHORES REFERÊNCIAS CRIATIVAS SÃO:

 One Show

 Cannes Lions

 Anuário do
Clube de Criação
de São Paulo

 Archive
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 Art Directors

 The New York Festivals

 Shots

SOBRE FILMES, AS MELHORES REFERÊNCIAS SÃO:

 Archive

 Clube de Criação
de São Paulo
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Alguns sites se especializaram nos melhores lançamentos diários da publi-
cidade mundial. Basta acessá-los para ver o fi lme ou o anúncio do dia. 
São eles:

 www.adforum.com

 www.adcritic.com

 www.ecreativesearch.com

 www.adlatina.com (Especializado em língua espanhola, de vez em 
quando mostra trabalhos brasileiros e portugueses)

 www.latinspots.com
 www.caneslions.com.br

É desnecessário dizer que ver bons anúncios, sem tentar encontrar a raiz 
do raciocínio, pode emburrecê-lo e deixá-lo prostrado diante de uma 
grande idéia. Isso se relaciona com a interpretação de textos que mencio-
nei no capítulo anterior. 

Tente sintetizar o que traz o fi lme. Os melhores falam de coisas gerais como 
liberdade, ciúme, inveja, luxúria, amor, felicidade, carinho, esperteza etc.

A comparação de criações suas com outras, mesmo que sejam produ-
tos diferentes, oferece uma percepção de critério criativo melhor. Assim 
você pode ter uma noção sobre o que acabou de criar. Se é ruim, bom, 
muito bom.

Além das referências criativas, existem outros tipos de referência, como as 
fotográfi cas, usadas para fi nalizar seu anúncio. Tais referências agilizam o 
trabalho da criação na hora de tirar uma idéia do papel. Você as encontra 
em sites específi cos, que citaremos mais adiante.

DICA
Toda vez que você entrar num site de referências e puder assistir ao fi lme, 
procure baixá-lo para o seu computador e catalogá-lo em pastas por temas (fi l-
me humor, fi lme emocional, fi lme telefonia…). Enfi m, faça um arquivo para, 
em algum trabalho futuro, você já ter essas referências à mão.

D
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CANNES, EPICA, EUROBEST, FIAP, OJO DE IBEROAMERICA, CLIO, NEW YORK

Festival, Ipaa, Andy Awards, Art Directors Club, London Festival, Gramado, 
Festival de Figueira da Foz, Cresta Awards, El Caracol de Plata, Anuário do 
Clube de Criação de São Paulo, Festival Brasileiro de Publicidade, Prêmio 
Folha da Criação, One Show, Archive (que não é prêmio, mas é como se 
fosse), Colunistas, Prêmio Voto Popular, Prêmio About, Prêmio ANJ, Prê-
mio Abril, Prêmio Profi ssionais do Ano...

Os prêmios inundaram a nossa era. Não são só os publicitários que estão 
cercados por eles de todos os lados. Absolutamente. O melhor exemplo é 
o balneário de Cannes, onde acontecem muitos festivais: de publicidade, 
de cinema, do imobiliário europeu, de fi mes pornô, de documentários, e 
assim por diante.

Os hotéis e restaurantes da cidade de Cannes agradecem os costumes 
contemporâneos de elegia à vaidade e de colocação de símbolos doura-
dos de ego num pequeno pedestal, para juntar poeira.

Festivais de publicidade3

“Medalha, medalha, medalha.” Mantra de Mutley, o 
cachorro calhorda da “Corrida Maluca”.
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Prêmios são um bom negócio, não há dúvida. Em 2004, Roger Ratchuel 
vendeu o Festival de Cannes por 90 milhões de dólares. Isso quer dizer 
que quem o comprou não levou um imóvel sequer, apenas o know-how 
e a marca — a fama do evento.

Eu adoro prêmios, desde criança, quando lutava judô e disputava corrida 
de saco na semana da criança. Sempre quis medalha, como aquele ca-
chorro da “Corrida Maluca”, o Mutley. Acho que é algo sintomático da 
modernidade.

Existem alguns prêmios que são relevantes e outros que são importan-
tes só para você não desanimar e conquistar os que são importantes de 
verdade. São eles: Cannes, Clio, One Show, D&AD, Londres e anuário. O 
resto é desculpa.

OS SÍMBOLOS DOS MELHORES FESTIVAIS

O leão, de Cannes.

Para o One Show, um lápis. Para o Clio Awards, uma fi gura 
esquálida.

Para o Clube de Criação de são 
Paulo, uma estrela.
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Os prêmios nacionais também são importantes para a carreira, mas, se 
partirmos do pressuposto de que a comunicação é globalizada, os inter-
nacionais acabam tendo maior peso. 

A origem dos prêmios na publicidade é uma só, ou seja, o dinheiro que 
eles geram. A roda da fortuna gira assim: para inscrever a peça em um 
prêmio, o publicitário paga uma média de 230 dólares por peça (entre im-
prensa e TV). Se ele ganha o prêmio, passa a ser visto como um profi ssio-
nal acima da média, o que vai gerar convites de emprego que aumentarão 
seu salário. No ano seguinte, ele volta a inscrever suas melhores peças e a 
roda da fortuna torna a girar.

No fi nal, aqueles que se sagram vencedores acham que tais prêmios não 
passam de peso de papel — pelo menos os que batem bem da bola.

Mas esse descaso só é permitido para quem ganha. Quem perde fi ca 
enraivecido e volta a tentar no ano seguinte, antes de acusar o júri de 
conspiração contra a sua carreira e de falta de critério.

Agora, tem os que não ganham prêmio nenhum e lutam contra.

A maior crítica que fazem aos festivais é a inclusão de peças fantasmas. Já 
houve organizadores que incluíram uma seção fantasma em seus festivais 
(claro, mais dinheiro) e até aqueles que criaram um festival inteiro de peças 
fantasmas (muito mais dinheiro de inscrição). O mundo inteiro cria fantasmas.

Se se colocasse a Inglaterra no mesmo “saco” do resto do mundo, esta-
ria cometendo uma injustiça. Na verdade, trata-se de uma ilha com um 
humor genial e onde não se houve a frase ”Eu entendi, mas ninguém 
vai entender”. Se algum dia você ouvir essa frase de alguém num posto 
mais elevado que o seu, desconfi e. Se for de alguém que ocupa um posto 
abaixo, não deixe passar em branco. Cubra-o de croques na cabeça.

Essa história de prêmios é tão louca que já criaram um prêmio para quem 
ganhou mais prêmios. É o Gun Report, criado por um inglês chamado 
Donald Gunn. Ele faz um ranking de peças que foram premiadas no maior 
número de festivais. É o ranking do ranking.

Um capítulo à parte é a revista Archive. Um alemão resolveu editar uma 
revista de publicidade que seria distribuída no mundo inteiro. A base 
da revista seria na Alemanha, tradicionalmente participante da segunda 

MANUAL final2.indd   58MANUAL final2.indd   58 14/3/2006   23:20:1014/3/2006   23:20:10



M
anual prático de criação publicitária

59

divisão do campeonato mundial da publicidade. Seria como se a Austrália 
editasse uma revista de futebol. Mas deu certo. Todo mês, agências do 
mundo inteiro enviam para a Alemanha centenas de anúncios, que são 
escolhidos e publicados em edições bimensais. Atualmente, a Alemanha 
evoluiu muito!

O que sai na Archive dá prestígio. Quem escolhe os anúncios veiculados 
são os editores da revista, e o processo todo funciona porque não se cobra 
taxa de inscrição: não custa nada participar. 

A revista custa 40 dólares e vale a pena incluí-la na sua biblioteca. Se você 
não dispuser desse valor, acesse www.luerzerarchive.com. No site estão 
todos os vinte mil anúncios já publicados. Lembre-se: faça o download 
por temas e sempre utilize o seu arquivo para consultas.

É interessante o critério de escolha dos anúncios da Archive. Às vezes, a 
revista mostra senso de humor ao publicar, em uma mesma edição, estilos 
iguais de anúncios. A Archive cria tendências e mostra que tendências não 
devem ser criadas.

CURIOSIDADE
Não interessa se o anúncio da sua pasta ou portfólio foi publicado ou não. 
Esta é uma máxima em que acredito.  O que interessa para você é a sua carrei-
ra, e ela possui dois caminhos paralelos, que precisam ser trilhados juntos. O 
primeiro é o trabalho que paga o seu salário e que, muitas vezes, é publicado. O 
segundo é o trabalho que você adoraria ver publicado, mas que o atendimento 
não entendeu, ou o cliente não entendeu. Na verdade, eles entenderam, só que 
acham que ninguém vai entender. Entendeu? 

São esses anúncios, bons, acima da média, com bons layouts, títulos ousados e 
de qualidade que vão colocar a sua pasta na mesa de gente que contrata e paga 
bem. E que o ajudarão a publicar anúncios de alto nível em agências melhores.

Não tenha pudor de fazer anúncios para sua marca de carro preferida. Não 
tenha medo de apresentar a um diretor de criação um anúncio que nunca foi 
publicado numa revista. Quem deve ter esse pudor é o planejamento e o atendi-
mento de uma agência.

O criativo tem de criar. Crie e aperfeiçoe a sua pasta, sempre.

Para começar faça isso. Depois, quando tiver experiência isso muda.

C
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A ética e a honestidade devem estar presentes na hora de realizar o me-
lhor trabalho possível para o cliente que está pagando. Se ele não quer 
um trabalho que você fez, mas esse anúncio na pasta vai lhe dar mais 
oportunidade, mostre-o.

Vá em frente! E desconfi e de quem olha a sua pasta e pergunta se alguma 
de suas criações foi veiculada ou não. Desconfi e, pois provavelmente ele 
não tem uma pasta tão boa e procura motivos para justifi car a própria 
falta de entusiasmo e de talento, ou já fez fantasmas de sobra e agora 
virou moralista.

Boa sorte e muitos prêmios para você.

CURIOSIDADE
Vivenciei uma história curiosa sobre prêmios. Foi em Portugal, no concurso para 
escolherem os jovens criativos de 1998. Era simples, os três primeiros classi-
fi cados receberiam passagem, hospedagem e inscrição no Festival de Cannes.

O briefi ng também era simples: os cinqüenta anos da declaração dos direitos 
humanos. Estávamos em abril, e o festival acontece em junho, no sul da França. 
Tive uma idéia e chamei meu grande amigo Giancarlo Ricci, o Gianca, diretor de 
arte, para fazer o layout. 

O problema: como comemorar uma coisa que ninguém conhecia? Principalmen-
te seus 32 artigos?

A idéia foi bem simples, a silhueta de uma pessoa feita com os artigos resumi-
dos. E o título era: “Tire 20 fotocópias e distribua a seus amigos, não quebre 
essa corrente”.

Na hora de leiautar, o Gianca fez vários perfi s: de um índio brasileiro, de um 
papua, de um árabe, de um judeu, de um indonésio, enfi m, de vários tipos de 
homens, utilizando para isso o resumo dos artigos. Nós começamos a olhar para 
aquilo e concluímos que tínhamos ali uma campanha com oito anúncios de pá-
ginas simples.

Só que o regulamento do “Young Creatives” pedia um anúncio de página dupla. 
Nós gostamos tanto da idéia que deixamos o regulamento de lado e enviamos 
os oito.

A repercussão foi enorme: o responsável pelo prêmio nos ligou dizendo que não 
poderia nos dar o primeiro lugar, já que tínhamos mandado oito anúncios de 

C
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Idéia simples para o concurso “Young Creatives”

Peça fi nalizada, veiculada em todo o território português.
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página simples, e não um de página dupla. Regulamentos são importantes, e em 
Portugal são seguidos à risca. Uma lição para nós, brasileiros.

Ficamos com uma menção muito especial e com as costas vermelhas dos cum-
primentos de quem viu a nossa campanha. Além daquela sensação de ser um 
idiota, por não ter mandado apenas um anúncio dentre todos os que criamos.

Bem, a história não acabou. Daquele festival saíram o José Bom Tempo e o Diogo 
Anhouri, que levaram o primeiro lugar em Cannes para Portugal. Grande dupla 
de criativos lusitanos!

Três meses mais tarde, porém, em outubro, o governo português, com o então 
inoxidável Mário Soares, responsável pelos direitos humanos no país, promo-
veu um concurso, ou, como chamamos no Brasil, concorrência. O dinheiro era 
muito bom e participaram as principais agências do país. O briefi ng era “os 
cinqüenta anos dos direitos humanos”.

Você pode adivinhar qual campanha ganhou e divulgou para Portugal inteiro os 
32 artigos... Isso mesmo.

Foi um bom Natal para a W/Portugal, onde eu trabalhava naquele ano. Moral da 
história: se quiser faturar apenas prêmios, siga o regulamento. Se quiser algo 
mais, quebre-o. 

Outra história aconteceu em Cannes, em 2001. Você se lembra da seleção brasi-
leira de 82? Talvez seu pai se lembre. Pergunte a ele como era; seu pai vai vibrar 
ao falar de Sócrates, Zico, Falcão e outros craques que fi zeram daquela a melhor 
seleção do mundo. Na opinião de todos.

Numa bela tarde, esses craques deram sopa para o azar e um italiano chamado 
Paolo Rossi entrou para a história do Brasil como o sujeito que agradeceu o 
passe errado do Cerezo e tirou o melhor time do mundo daquele campeonato.

Foi nessa época que se criou a expressão campeão moral. Uma justifi cativa ante 
a inexistência de uma justifi cativa para um desses imprevistos que de vez em 
quando acontecem.

Pois bem, em 2001, em Cannes, na exibição dos quinhentos fi lmes fi nalistas, en-
tre os seis mil inscritos, um fi lme que fi z foi aplaudido de pé antes de terminada 
a sua exibição, por milhares de publicitários do mundo inteiro. Sabe o que é isso? 
Você pode imaginar o que é ter um fi lme fi nalista em Cannes? E aplaudido de pé? 
O Brasil, naquele ano, mandou cerca de trezentos fi lmes e 21 foram fi nalistas. 

Você deve estar se perguntando: “Se ele está contando essa história, é porque 
alguma coisa deu errado”. O que aconteceu é que, mesmo com a ovação, o fi lme 
não passou de fi nalista porque nenhuma agência o assinou.
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Independentemente do prêmio, o fi lme “Perdão” é, para mim, necessário 
e fundamental. Algum tempo depois, ele foi vencedor de vários prêmios, 
inclusive ouro em Nova York. Ele foi veículado em rede nacional no Fan-
tástico, na Rede Globo.

É um caso raro de um prêmio que foi sem nunca ter sido, mas, provavel-
mente, os principais publicitários do mundo se lembram dele. É claro que 
sobra aquele gostinho amargo, que só desaparece quando vejo a peça e 
penso que não preciso de ninguém para me dizer que aquilo é bom.

Prêmios. Melhor é ganhá-los.

Isso mesmo, nenhuma agência o assinou. É como se alguém escrevesse um livro 
e, devido ao seu conteúdo polêmico, fi casse com medo de dizer que o escreveu. 

Foi um grande erro.

A agência, e eu também, perdemos um Leão em Cannes. Provavelmente ouro. Já 
que fomos o campeão moral, a gente exagera.

Mais à frente você conhecerá o fi lme “Perdão”. 
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QUANTO MAIS GENTE PARA COMEMORAR, MELHOR É A FESTA. É POR ISSO

que fazer sozinho nem sempre quer dizer fazer melhor. Publicidade é tra-
balho em equipe. Quem tem muito apego à autoria deve fazer uso de um 
ateliê ou estúdio e viver de arte. 

Dizem que a dupla Lennon e McCartney muitas vezes foi Lennon e Len-
non, ou McCartney e McCartney, mas eles sempre assinaram do jeito que 
a história conhece.

Em dupla ou em grupo, a evolução é maior e se dá em menos tempo.  
Isso é fundamental, pelo menos em determinados estágios da capacidade 
profi ssional. Para realizar os briefi ngs deste manual, escolha uma dupla. 
Divida as idéias, as opiniões, os custos de se fazer um layout etc.

Em agências, vê-se de tudo um pouco. Em criação, então, nem se fala. Há 
desde gente altruísta e que trabalha em equipe até quem carrega os louros 
e divide irmanamente os prejuízos. Para esse último caso, são necessárias 
duas cadeiras num restaurante: uma para ele, o indivíduo em questão, ou-
tro para seu ego.

O ideal, ao escolher alguém para fazer dupla, é que aconteça uma sintonia 
de valores e ambições. Cito como valores a persistência e a falta de preguiça 
e, como ambição, a vontade de aprender e pôr as idéias em prática.

A pior coisa que pode acontecer a alguém na profi ssão é fazer dupla com 
um preguiçoso.

Recomendo que, se um dia encontrar alguém assim, não dê chance para 
o azar, faça o que puder para mudar de dupla. Afi nal, é a sua carreira que 
está em jogo. Reverter uma situação ruim na carreira requer vários meses 
de esforço. 

O que é dupla de criação4
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Ao escolher uma dupla, você estará comprometido durante alguns meses. 
Escute isso: se a sua dupla não faz, faça você mesmo. Ainda que isso impli-
que aprender coisas a respeito das quais você não faz a mínima idéia como 
funciona.

Mas, nos melhores dos mundos, as duplas dão certo, fazem trabalhos 
maravilhosos, arrebatam prêmios o tempo todo e aqueles que as compõem 
ainda são amigos.
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QUEIJO COM MARMELADA, LIMÃO COM CACHAÇA, MAMÃO COM AÇÚCAR, 
Tom e Jerry, Chitãozinho e Xororó, Lennon e McCartney. Essas são algu-
mas duplas que deram certo. Servem para lembrar que, na publicidade, 
também é assim.

Publicidade é um trabalho de equipe que pode contar com mais ou menos 
gente, dependendo do que se pretende fazer. Mas, essencialmente, em 
todos os lugares do planeta onde se faz boa publicidade, uma dupla é o 
sufi ciente.

A publicidade mexe com elementos artísticos como a escrita, o desenho e 
a fotografi a. E é normal que existam preferências pessoais por uma área 
em detrimento de outra. Na criação publicitária, quem escreve completa 
quem desenha e vice-versa.

Como formar a sua dupla5

Na publicidade, as duplas podem dar tão 
certo que elas ganham prêmios e dividem 
uma forte amizade.
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A dupla clássica, na publicidade, é formada por um diretor de arte e um 
redator: um desenha e o outro escreve.

Para você que está no início, é bom encontrar na faculdade, ou entre seus 
amigos, um parceiro com ambições semelhantes às suas. Ou seja: come-
çar a fazer boa publicidade. Constituir uma dupla é multiplicar por dois as 
idéias, os raciocínios, o bom senso e a execução do trabalho, bem como 
dividir os custos de tempo e dinheiro que isso possa implicar.

No mundo real, o diretor de arte também escreve e o redator faz layouts. 
Contudo, para começar, dividir as tarefas faz bem para o crescimento.

Muitas mágoas seriam evitadas e espelhos partidos poupados se os com-
ponentes das duplas não se achassem, individualmente, um melhor que 
o outro. Na verdade, gênios não compram manual de espécie alguma, 
muito menos um como este. Por isso, paciência.

A liderança é comum e inerente a algumas personalidades. Ela aparece 
naturalmente, mas o fundamental é ouvir todas as intervenções que o seu 
partner fi zer.

É um pouco complicado, mas, numa agência, esse é o sistema usado de 
forma mais intensa. É preciso basear-se em opiniões técnicas e aprofun-
dar-se nas idéias, comparando-as com outras a fi m de se perceber se é 
ou não uma idéia muito utilizada, se é uma idéia possível ou não de se 
produzir. Escolhe-se a melhor hipótese para ir em frente com o anúncio.

Se você acha que, na publicidade, vai poder mostrar a sua genialidade, 
liderança e capacidade, comece por ouvir e entender o que as pessoas 
lhe dizem.

Agora é só escolher o seu parceiro. Lembre-se: quanto melhor for a pessoa 
(como ser humano e como criativo), menor o risco de ter úlcera nervosa.

Chamar alguém considerado menos capaz que você só vai ser bom para o 
seu ego, já que vai poder “comandar” a dupla. Mas o tempo vai passar e, 
provavelmente, você não vai aprender nada. Faça como os bons: trabalhe 
com os melhores.
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DICA
Uma boa dica para completar este manual perfeitamente é você e o seu eleito 
dividirem o trabalho, os custos de manipulação de imagem (caso não tenham 
equipamento para isso) e de impressão.

As reuniões de brainstorming (reuniões para ter idéias) também fi cam me-
lhores sem você ouvir o tempo todo a própria voz.

Se você possui capacidades múltiplas, pode seguir sozinho. O importante, 
neste manual, é pôr-se à prova e testar se é isso que você gosta mesmo de 
fazer.

D

CURIOSIDADE
É clássica a diferença entre os diretores de arte e os redatores. Os salários va-
riaram também, em razão da década em que se vivia, da qualidade do trabalho e 
do perfi l da agência. Algumas valorizam mais os layouts ou os textos. Nos anos 
1960, eram importantes um bom título e uma boa imagem; já nos anos 1970, um 
bom texto era sinal de genialidade.

Com o advento dos computadores em meados dos 1980, as possibilidades gráfi -
cas aumentaram consideravelmente e a frase “uma boa imagem vale mais que 
mil palavras” estava no manual dos donos de agência na hora de combinar os sa-
lários. Nos anos 1990, isso continuou devido à necessidade de os anúncios serem 
compreensíveis nos festivais internacionais que acontecem em todo o mundo.

É preciso ter a sorte de estar na década certa com o talento certo. E saber se 
adaptar.

C
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DIRETOR DE ARTE É DIRETOR PORQUE É ELE QUEM COMANDA, OU DIRIGE

todo o processo visual, desde o layout até a arte-fi nal. Mais à frente você 
verá o que isso signifi ca exatamente. Em resumo, diretor de arte é a pes-
soa que coloca o bom gosto em tudo: na foto, na diagramação, no trata-
mento da foto, na escolha da letra etc.

Isso explica muitos anúncios ruins. Basta o gosto do diretor de arte ser 
médio, ruim ou inexistente para que o caos se forme.

O diretor de arte precisa ter conhecimentos técnicos de pintura, foto-
grafi a, edição, design, esoterismo, texturas, história da arte, culinária, e 
alguns vão mais além. São seres sensíveis. Precisam ser assim. E, princi-
palmente, não podem ter preguiça de explorar novos caminhos, cami-
nhos diferentes e variados, para escolher o melhor.

O que faz um diretor de arte 6

“Meu fi lho só tem 22 anos, mas já é diretor”. (mãe de diretor de arte, anônima)
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Numa agência, o diretor de arte é o responsável pela confecção do rafe 
ou layout que será mostrado ao diretor de criação e depois ao cliente. Se 
aprovado, o diretor de arte escolhe os fotógrafos e os ilustradores para 
fi nalizar o anúncio.

Em algum momento do processo, o diretor de arte cuida da arte e o re-
dator, do texto. Nas agências menores, o diretor de arte também trata a 
imagem e fi naliza o anúncio. Nas maiores, o processo se industrializa e o 
tratamento da imagem e a fi nalização dos anúncios cabem aos arte-fi na-
listas, que fazem exatamente o que o diretor de arte pede para ser feito. 
(Pelo menos, dá para dizer para a mamãe e o papai que você subiu na 
vida. Já é diretor.)

A formação de um diretor de arte é demorada. Entender todos os aspec-
tos técnicos de um material gráfi co é difícil e trabalhoso. Um bom diretor 
de arte é raro de se encontrar. A maioria estaciona no aprendizado e se 
limita profi ssionalmente. Por outro lado, um bom diretor de arte é bem 
mais assediado para preencher vagas em agências. 
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NA VERDADE, OS REDATORES

tentam traduzir em palavras 
todas as idéias que são joga-
das em sua mesa. E o diretor 
de arte faz o mesmo com as 
imagens.

O redator precisa elaborar 
as frases para o conceito de 

produto, para o conceito de campanha, para os títulos e os textos dos 
anúncios, para roteiros de fi lmes, textos de catálogos, spots de rádio e 
sites da internet. É por isso que alguns requisitos básicos são gostar de ler 
muito e escrever bastante.

A maioria dos bons títulos e dos textos são pérolas de concisão de racio-
cínios diferentes e originais. Não se engane, isso se faz com muito esforço 
e algum talento.

Continuo achando que o maior talento de um redator é interpretar o texto 
de maneira diferente e só depois escrever o que encontrou. Já conheci 
diretor de arte que não sabe desenhar, mas nunca um redator que não 
sabe escrever. 

O que faz um redator 7

“É preferível ser co-autor de uma obra-prima do que 
exclusivo dono de uma porcaria.”

 Washington Olivetto
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“Tudo começa com a idéia e daí vem o rafe, que se transforma em 
layouts e um dia serão belos anúncios.”

Anônimo

ROUGH, QUE SE LÊ RAFE, É O RABISCO DO QUE SERÁ O ANÚNCIO.
O layout é o protótipo do anúncio. É aquilo que o cliente vai olhar, achar 
lindo de morrer e investir um bom dinheiro para que se produza a peça, 
pois atende ao briefi ng, às suas necessidades de mercado, é bem-feito e 
criativo, e irá proporcionar recall (retorno).

Já imaginou quanta responsabilidade? E tudo isso levando em considera-
ção que a foto fi nal ainda não foi feita, que o que se usa em layout são 
referências que guiarão o trabalho e não o produto fi nal pronto.

Depois que inventaram o Photoshop, todo layout precisa ser muitíssimo 
bem acabado, senão o cliente não entende ou acha que o trabalho é 
ruim.

Acredite: tem gente que mexe com publicidade o dia inteiro e ainda não 
consegue ver um layout, ou seja, não dá o desconto que as referências 
merecem. Imagine então o cliente.

Existem as exceções que são uma volta ao passado. Algumas agências 
estão retornando à época em que um ilustrador fazia os layouts. Em vez 
de montagens com imagens num programa de computador, pede-se ao 
ilustrador que desenhe e pinte tudo para passar a idéia sem margem de 
erros ou falsas interpretações. 

O que é layout8
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Layout desenhado Foto fi nalizada

Layout desenhado Foto fi nalizada

Layout desenhado Foto fi nalizada

A ilustração economiza um tempo signifi cativo. Aliás, realizei um teste 
com alguns estudantes que leram os originais deste livro antes da publi-
cação. Eles fi zeram ilustrações para explicar as idéias. Ficou ótimo e bem 
mais prático. 

Este manual deseja que os produtos fi nais sejam roteiros de fi lmes, spots 
e anúncios. No caso da parte impressa, os anúncios serão os layouts que 
você irá fazer.
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Para fazer um bom layout, basta 
uma folha de papel em branco e 
um lápis. E, claro, uma boa idéia.

É com eles que você vai montar sua pastinha e pedir estágio em agências, 
ou então se certifi cará de que odontologia era o curso que você devia ter 
escolhido.

Antes do layout, que envolve computadores, referências, fotos e muito 
trabalho de tentativa e erro, você pode discutir as idéias por meio do rough 
(pronuncia-se rafe; um neologismo, vamos também escrever rafe).

Pois bem, o rafe pressupõe a sua idéia no papel, em desenho rápido e 
fácil, com a possibilidade de visualização da aparência fi nal do anúncio.

Rafe ruim Rafe perfeito

Anúncio pronto
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NO INÍCIO, USAVA-SE UMA BELA FOTO, UM BOM TÍTULO E UM BOM TEXTO. 
Depois, uma bela foto, um bom título e um texto curto. Chegou-se então 
à era de uma bela foto e da marca pequena, sem título nem texto. Agora, 
voltamos às origens: uma bela foto, um bom título e, por favor, redatores, 
não exagerem no texto. 

A evolução na direção de arte se deve também à trajetória ascendente 
da tecnologia e seus facilitadores, como o computador e programas de 
manipulação de imagem, cada vez mais rápidos e funcionais, como o 
Photoshop.

Em Cannes, em 2004, vimos uma tendência criativa calcada nas artes 
plásticas e em curtas-metragens. O entretenimento invadiu de vez a publi-
cidade.

Publicitários utilizam técnicas de artes plásticas em seus layouts com óti-
mos resultados. E histórias fantásticas para comerciais de TV vieram do 
cinema de arte.

As fases históricas da
direção de arte 9

A evolução. Da idéia ao prêmio.
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CURIOSIDADE
Sem dúvida, isso tem a ver com o pionerismo da BMW, que produziu curtas-
metragens para a internet. As histórias de, no máximo, cinco minutos, tinham 
sempre o produto inserido, um ator principal, um excelente argumento e um 
grande diretor. Confi ra em www.bmwfi lms.com.

C

Lembre-se de quem corre atrás não passa à frente. Por isso, entenda as 
tendências como as imagens das estrelas que você vê no céu. Algumas de-
las estão no passado, não existem mais. Mesmo brilhando tanto. Invente 
algo novo! 
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TUDO O QUE ESTÁ NA BOCA DO POVO SÓ FUNCIONA SE VOLTAR PARA O

povo de uma maneira diferente da qual ele está acostumado. Por isso, não 
use frases feitas e trocadilhos, a não ser para obter um efeito realmente 
original.

No começo de carreira, vale tudo e nos apegamos às primeiras referências 
mentais que aparecem. Essa é a razão de se utilizarem trocadilhos na pro-
paganda. Tente não fazer isso.

Um bom trocadilho faz um anúncio ruim. A única exceção é quando o tro-
cadilho é tão ruim que deixa o anúncio engraçado e divertido. Se alguém 
souber de algum exemplo, me envie, por favor!

Durante algum tempo, eu achei que os trocadilhos eram um recurso 
honesto. Isso acabou na primeira semana de estágio na Salles, em 1993. 
Carlos Coelho, então redator sênior, me deu o toque: “Flávio, esqueça 
trocadilhos, esqueça títulos com reticências e cuidado com quem usa a 
palavra sinergia”.

Ele estava certo. Esqueça os trocadilhos infames. E os inlorenzetis tam-
bém. Viu como dói?

A armadilha do trocadilho 10
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Quem não morre não vê Deus. 
Em outras palavras, faça!

PARTE
3
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CHEGOU A HORA DE COLOCAR A MÃO NA MASSA. DE REPENTE, VOCÊ VAI VER

que tem muito talento, ou então que a sua praia é outra. Este manual vai 
lhe prestar um favor.

A vida é muito curta para vivermos no “talvez”. Vamos ver se você real-
mente tem jeito para atuar em publicidade.

Há algumas informações sobre criação que é preciso saber antes de come-
çar: existe a primeira idéia. Existe a idéia maravilhosa, mas que já foi feita, 
e existe a idéia original, que nunca foi realizada.

É claro que, mesmo sem orientação, você dispõe de tudo para ter a bri-
lhante idéia que alguém já teve. Por isso que é importante analisar os 
anuários com atenção. 

Em tese, uma boa idéia precisa ser:

 E – vendedora
 D – pertinente
 C – possível de ser produzida
 B – brilhante
 A – original

Muitas vezes, os itens A (original) e D (pertinente) não estão presentes, 
porque o criativo acha que a primeira idéia que ele teve é o estouro do 
furúnculo de seu cérebro, ou é preguiça mesmo.

Em geral, o item B (brilhante) é suprimido, pois há criativos que juram ser 
cineastas, poetas e multimédias e que, longe do patrão, dizem que fazem 
publicidade enquanto a carreira artística não decola. Aí falta o esforço de 
criar muitas idéias.

O item D é o mais difícil de todos. Quem consegue ser pertinente em 
publicidade tem diante de si um futuro melhor. Originalidade sem perti-
nência é dinheiro jogado fora.

Tudo o que a idéia precisa ter 1
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SE TODO ANÚNCIO PRECISA DE UM BRIEFING, PARA ESTE MANUAL EU CRIEI,
além do briefi ng, os produtos e os anunciantes.

Como o objetivo é exercitar sua veia criativa, não vou obstruí-la com brie-
fi ngs complexos e longos.

Se você achar que as informações são insufi cientes, será um bom treino, já 
que existem agências onde não se escreve nem uma folha de briefi ng. Nes-
ses casos o criativo, além de talentoso, precisa ser paranormal e telepata.

Seus cinco primeiros anúncios2

DICA
O que interessa agora, no nível em que você está, é saber se consegue ou não 
criar. E, por motivos de direito autoral, preferi criar inclusive o cliente. Se 
alguém, ao ver seus trabalhos, questionar sua pasta com anúncios para clien-
tes que não existem, ou essa pessoa é um profi ssional muito inseguro e não vê 
ali uma tentativa de começar uma carreira, mas uma ameaça à sua própria, 
ou então se trata de alguém que já recebeu muitos prêmios de publicidade 
fantasmas e, depois de ganhar muito dinheiro, defenestra o estratagema. 
Marque entrevistas com outros e siga em frente.

D
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 BRIEFING 1

Marca: BZZZ.

Produto: eletrocutor de insetos a pilha. 

Características: portátil, especial para pescarias, salas de aulas, consultó-
rios e qualquer lugar onde não deve haver moscas incomodando. A velha e 
boa luz azul chama os insetos e a pilha, com uma descarga amplifi cada por 
um pequeno transformador, dá um choque no inseto, que é eletrocutado 
na hora.

Slogan: BZZZ desliga os insetos.

Target: pessoas que fazem camping.

Objetivo da comunicação: manutenção de imagem. Partimos do princí-
pio de que todos conhecem a marca e que este será mais um anúncio para 
complementar a imagem. A liberdade de criação é total, inclusive para um 
novo slogan ou marca.

Peças a serem veiculadas:

• Cartaz A3 – 29,7 x 42 cm

• Ponto-de-venda – 50 x 70 cm

• Anúncio de revista de página dupla – 42 x 28 cm

• Outdoor – proporção 9 x 3 cm ou 36 x 12 cm

• Comercial de TV de 30 segundos

Este logotipo está disponível no site http://homepage.mac/fl aviowaiteman/Menu31.html
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 BRIEFING 2

Marca: Bob – escola de cães para defi cientes visuais.

Produto: escola de cães para defi cientes visuais. 

Características: uma escola que treina cães para orientar defi cientes 
visuais nas grandes cidades. Ensina os cães a andar em trens e comboios, 
em ônibus, nas ruas e em situações de emergência.

Slogan: não há um defi nido. É preciso criar um bom slogan. Pode ser 
uma frase que sintetize a fi losofi a da escola ou o seu benefício.

Target: defi cientes visuais e parentes de defi cientes visuais.

Objetivo da comunicação: divulgar o serviço para a família do defi ciente 
visual. Ela precisa saber que a escola oferece o cão para o treinamento 
caso a família não possua um.

Peças a serem veiculadas:

• Spot de rádio de 30 segundos

• Anúncio de revista de página dupla – 42 x 28 cm

• Outdoor – proporção 9 x 3 cm ou 36 x 12 cm

• Comercial de TV de 30 segundos

• Outras mídias para os defi cientes visuais
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 BRIEFING 3

Marca: Dingo – restaurante australiano.

Produto: um restaurante que serve essencialmente carnes australianas: 
avestruz, canguru, crocodilos, coelhos, vaca etc. 

Características: decoração aborígine. A cerveja sai de bicos em cangurus 
de madeira no balcão, há animais típicos empalhados e fotos das reser-
vas ecológicas de onde vem a carne. Ressaltar que existem fazendas que 
criam esses animais para o consumo em geral. Pratos especiais: omelete 
de avestruz, picanha de crocodilo e bife de vaca australiana a cavalo (com 
ovos de avestruz).

Slogan: Dingo. Crocodilo Dundee não é nosso cliente. (crie um slogan 
melhor)

Target: jovens casais, profi ssionais liberais e apreciadores de carnes exó-
ticas.

Objetivo da comunicação: divulgar o restaurante para conquistar nova 
clientela.

Peças a serem veiculadas:

• Spot de rádio de 30 segundos
• Anúncio de revista de página dupla – 42 x 28 cm
• Outdoor – proporção 9 x 3 cm ou 36 x 12 cm
• Comercial de TV de 30 segundos
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 BRIEFING 4

Marca: Playmoving com óculos virtuais.

Produto: um console ligado à internet de alta velocidade (120 mil Kbps), 
com alto grau de realidade. 

Características: com os óculos virtuais, é simulada uma tela de 3 metros a 
1,30 metro de distância. Aos óculos desse console, estão acoplados fones 
de ouvido com super surround e extrabaixo, possibilitando um soundesign 
de alta qualidade.

O jogador encontra na rede vários oponentes. Pode criar exércitos e esta-
belecer estratégias de ataque e defesa. É muito radical e cem vezes mais 
emocionante que os jogos atuais.

Target: garotos e garotas com alto poder aquisitivo e elevado grau 
escolar.

Objetivo da comunicação: dar a conhecer essa nova estação de jogos 
radicais.

Obs.: Criar um slogan.

Peças a serem veiculadas:

• Spot de rádio de 30 segundos

• Anúncio de revista de página dupla – 42 x 28 cm

• Outdoor – proporção 9 x 3 cm ou 36 x 12 cm

• Comercial de TV de 30 segundos
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 BRIEFING 5

Marca: Tony’s pizza – a pizza com queijo que não estica.

Produto: uma rede de pizzarias com ótimos pontos-de-venda e com uma 
técnica na preparação do queijo que impede que ele estique. O queijo é 
estaladiço. Uma delícia. 

Características: após vários estudos, a Tony’s pizza criou em suas fazen-
das um queijo com muita consistência, que fi ca rapidamente estaladiço 
no forno. Com o molho Tony’s special, que deixa a pizza mais macia, fi ca 
uma delícia.

Slogan: Tony´s pizza é tutta buona pizza. (Aqui você deve criar outro 
slogan.)

Target: famílias e casais de namorados.

Objetivo da comunicação: divulgar o novo tipo de queijo para alavancar 
o consumo de pizzas, já que o preço cobrado no Tony’s pizza é um pouco 
mais alto que o da concorrência.

Peças a serem veiculadas:

• Spot de rádio de 30 segundos
• Anúncio de revista de página dupla – 42 x 28 cm
• Outdoor – proporção 9 x 3 cm ou 36 x 12 cm
• Comercial de 30 segundos para TV a cabo
• Filme para internet
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TALVEZ ESTE DEVESSE SER O PRIMEIRO CAPÍTULO DO LIVRO, OU O ÚLTIMO,
por ser o mais importante. 

A idéia é: temos um problema. Então, vamos assumir diferentes posicio-
namentos diante dele dividindo-o em vários pontos de vista. Depois, é só 
preencher os espaços.

Técnica de raciocínio para ter 
mais idéias3

CURIOSIDADE
É da quantidade que se pinça a qualidade. É de muitas idéias feitas para resol-
ver um só problema que se tira uma ou outra idéia boa e, algumas vezes, uma 
ótima idéia.

Ter uma idéia já é difícil, então como é que a gente pode ter muitas idéias?

Quando se está só, é mais difícil, mas, quando somos muitos, isso é possível.

Uma das capacidades do ser humano é a imaginação. Podemos colocar nosso 
raciocínio em qualquer patamar. É assim que os atores “entram” numa perso-
nagem. Um ator texano é capaz de fazer o papel de um monge budista tibetano. 
Sempre ouvimos que um ator faz pesquisas e incorpora a personagem à sua 
própria freqüência mental.

Quando isso acontece, o ator pensa como outro, respira como outro, vive como 
outro. Surgem então atitudes, pensamentos e comportamentos tão interessan-
tes que acabam por compor uma personagem realmente rica e inovadora.

Em outras palavras, ver como o outro, sentir e pensar sob um ponto de vista 
diferente traz o “refreshing mental” que propicia boas idéias. Criar oitenta 
idéias ou mais como um redator publicitário pode ser difícil. Mas, se você pen-
sar em criar dez idéias como um astronauta, mais dez como um extraterrestre, 
mais dez como se fosse a Lua, mais dez como se fosse uma nave etc., será possí-
vel alcançar o objetivo de ter várias idéias (quantidade) para escolher algumas 
boas (qualidade).

C
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O BRIEFING 1 SERÁ ADOTADO PARA O EXERCÍCIO.

O primeiro passo é dividir o problema em oito. Por quê? Se dividir o pro-
blema em oito e fi zer dez títulos para cada divisão, você terá oitenta títu-
los/idéias soltas/anúncios. Desse total certamente sairá o melhor do me-
lhor, aquilo que será produzido.

 CAMINHO 1

“Não perca para um bicho que tem menos de 1 cm.”

Observação: Neste caminho, você precisa explorar que o mosquito é pe-
queno e que você não pode perder para ele.

Em suma, é isso que grandes profi ssionais fazem e poucos sistematizaram. Já 
que é difi cílimo você ter contato com eles, utilize os exercícios criativos a seguir, 
e verifi que como é possível alcançar um ritmo de criatividade interessante.

DICA
1. Não vale título preguiçoso.

2. Para encontrar criatividade, mude sempre seu ponto de vista. Elabore 
suas idéias como se fosse um mosquito, pense sob o ponto de vista dos 
outros mata-insetos, da dona-de-casa, do bebê etc.

D
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Títulos:

1. Da última vez que você correu, foi de alguém bem maior (foto do mos-
quito).

2. Não deixe que ele chame os amigos pra te pegar na saída (foto de um 
mosquitinho).

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

 CAMINHO 2

“Acabe com os zumbidos no ouvido.”

Observação: Neste caminho, você precisa explorar a irritação que o som 
do mosquito provoca.

Títulos:

1. Nem grilo agüenta som de mosquito (um anúncio com um grilo se 
matando de tanta irritação).

2. Bzzz, porque essas serão suas últimas palavras (foto de um pernilongo 
voando para o aparelho).

3. 

4. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

 CAMINHO 3

“Prefi ra um caminho natural e sem poluir o ambiente para comba-
ter os mosquitos.”

Observação: Neste caminho, você precisa explorar que o aparelho acaba 
com os mosquitos de maneira natural, sem venenos, por isso não preju-
dica crianças, cachorros etc.

Títulos:

1. Nenhum deles jamais voltou para contar (foto do mosquito).

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  
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 CAMINHO 4

“Portabilidade do aparelho.”

Observação: Neste caminho, você precisa explorar que o aparelho pode 
ser levado para onde o consumidor quiser.

Títulos:

1. Se não dá pra levar o rio pra casa, leve o Bzzz pro rio (foto de um lago 
bem bonito).

2. O Bzzz é como o mosquito. Vai lá e inferniza a vida dele.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

 CAMINHO 5

“Economia. Uma simples pilha pode deixar você livre dos mos-
quitos.”

Observação: Neste caminho, você precisa explorar que o aparelho con-
some pouca energia e que é uma maneira limpa e econômica de acabar 
com os mosquitos.

Títulos:

1. Título: Chegou um jeito bem melhor de matar mosquitos usando pilhas 
(imagem do coelhinho da Duracell batendo dois pratos de fanfarra).

MANUAL final2.indd   92MANUAL final2.indd   92 14/3/2006   23:20:1314/3/2006   23:20:13



M
anual prático de criação publicitária

93

2. 5 reais por mês. Nenhum matador trabalha por esse preço (imagem do 
aparelho com pilhas ao lado).

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

 CAMINHO 6

“Os mosquitos se reproduzem rapidamente.”

Observação: Neste caminho, você precisa explorar que os mosquitos são 
uma praga e que o consumidor necessita se livrar deles de uma maneira 
prática, sem fi car apertando sprays ou batendo nos bichos.

Títulos:

1. A cada segundo, nascem 20 milhões desses (foto de um pernilongo 
assustador).

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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8. 

9. 

10.  

 CAMINHO 7

“No Brasil, existem muitos locais para colocar um desses.”

Observação: Neste caminho, você vai explorar as possibilidades de uso do 
aparelho (um parque, numa pescaria, no quarto de um bebê dormindo). 
É um caminho muito bom.

Títulos:

1. No Brasil, os mosquitos vão do Oiapoque ao Chuí.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

 CAMINHO 8

“Modernidade. Um jeito moderno de fazer algo ancestral.”

Observação: Neste caminho, você precisa explorar o fato de que matar 
mosquito é coisa antiga, mas o jeito é novo e efi ciente. Tudo evolui.
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Títulos:

1. (Complete.)

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

(Se quiser registrar mais de dez idéias de cada, ótimo, mas tente no mí-
nimo dez.)

Pegue os outros quatro briefi ngs e repita este método. Se conseguir ter 
boas idéias, fi nalize algumas delas e coloque-as em seu portfólio. Identifi -
car uma boa idéia leva tempo. Treine, compare suas idéias com idéias de 
anuários. Experimente. Arrisque.

CURIOSIDADE
Quebrar as regras é fundamental. Ver com os olhos dos outros, sentir com o 
coração dos outros e se colocar em outros universos pressupõe não obedecer a 
obstáculos físicos e psíquicos para, com essa visão surpreendente de outrem, 
encontrar posicionamentos e sentimentos diferentes e interessantes para a 
publicidade.

Por isso, apesar de eu citar um método, um sistema, para que você encontre 
caminhos criativos, você pode jogar tudo no lixo para encontrar seu próprio 
caminho. Isso é possível. Quebrar regras é fundamental nessa profi ssão.

C
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Existem os que fazem
e os que batem palmas

PARTE
4
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NESTA PARTE DO MANUAL, PEGUE AS MELHORES IDÉIAS DOS BRIEFINGS PARA

transformá-las em roteiros, spots de rádio, cartazes ou anúncios.

Ao mostrar a sua pasta, você precisa impressionar. Lembre-se: de uma 
maneira positiva.

A boa idéia pode nascer morta se não for adequadamente apresentada. 
Não basta ter uma boa idéia se ela não estiver bem acabada. E nunca se 
desculpe ao oferecer seu portfólio. Jamais fale sobre suas difi culdades nem 
sobre qualquer defi ciência que você acha que tem.

Já recebi portfólios em que havia marcas de mãos sujas nos anúncios. 
Outros com anúncios mal refi lados, mal cortados, mal impressos. As des-
culpas eram várias, mas no fundo era só preguiça mesmo.

O seu portfólio deve falar por si. Por isso, deve ser muito bem-feito. Com 
uma boa idéia, um bom acabamento, uma pasta bem montada, anúncios 
bem diagramados, você irá mostrar que, além de talentoso, é caprichoso 
e jeitoso.

Vou descrever o processo de fi nalização de um layout em uma agência, 
que envolve algum recurso, mas existem outras maneiras de apresentar 
suas idéias gastando pouco dinheiro.

Como o manual pretende ser prático, aqui você vai conhecer como se faz 
na agência e também como você pode fazer como estudante ou curioso.

O que você precisa saber para 
fi nalizar sua criação 1
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ORGANIZE-SE. PLANEJE. PREPARE UM PLANO DE AÇÃO. PEGUE UM BRIEFING

de cada vez, estude-o bem, arranje um parceiro e, para se obrigar a traba-
lhar realmente nos jobs, estabeleça metas. Se em um ano você conseguir 
fazer os cinco briefi ngs, ótimo. Se conseguir em menos tempo, melhor 
ainda. Lembre-se, faça bem-feito e de uma vez só, mesmo que isso de-
more mais. 

Você irá perceber que os roteiros de TV e rádio são mais simples de fi nali-
zar, pois é possível apresentá-los numa página só com texto.

Para os anúncios, existem dois caminhos. Ou você segue passo a passo o 
processo normal, descrito aqui em detalhes, ou encontra um jeito criativo 
de contar as suas idéias e mostrar que você tem talento.

A “mancha” é um processo antigo, que pode ser útil para quem precisa 
fazer uma pasta e não conta com a ajuda de um bom diretor de arte ou 
de computadores e operadores efi cientes.

Anúncio bom vale de qualquer jeito: pintado com giz de cera, guache, 
tinta a óleo, gilete, enfi m, o que der para usar. Basta passar a idéia com 
clareza. Basta ser uma boa idéia.

E agora? O que eu faço?

CURIOSIDADE
No passado, existiam nas agências os ilustradores de layout. Gente talentosa, 
que sabia desenhar e pintar muito bem. Eles faziam um rafe, que era aprovado 
pela criação, e depois “manchavam” – expressão utilizada para a pintura com 
guache. Essa pintura permitia ver exatamente como o anúncio fi caria depois 
de pronto.

C

2
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Se você preferir fi nalizá-lo no computador, num processo similar ao das 
agências, ótimo. Se for encarar o jeito antigo, tudo bem.

Veja o layout que o ilustrador Edson, do ataristudio.com, fez para uma 
campanha da Prefeitura de Curitiba.

Ilustração que mostra objetos do quintal como se fosse uma casa de mosquitos.

Foto produzida pelo Studio M.
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ACOMPANHE ESSA DISSECAÇÃO PARA SABER EXATAMENTE O QUE UM

bom anúncio deve ter. 

TítuloImagem

Texto

Slogan

Assinatura

Um anúncio ou peça publicitária pode conter todos esses itens. Também 
pode não ter imagem, ou título, ou ter imagem e não ter texto. Existem 
dois itens, porém, que são fundamentais: a assinatura e o slogan.

Conceito e assinatura3
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A assinatura nada mais é do que a identifi cação de quem assina a peça 
publicitária e se responsabiliza por ela. O slogan é a frase que resume tudo 
aquilo que a marca quer ser para o consumidor.

Neste manual, você recebeu cinco marcas de cinco briefi ngs. Você deve 
criar slogans para elas. Outros posicionamentos. Para cada posicionamento 
você pode criar uma linha de campanha.

A marca é o nome. E o slogan, o sobrenome. Veja os exemplos:

 Nike. Just do it.

 Com Maná. Adubando dá.

 Banco do Brasil. Bom pra você, bom para o Brasil.

Para fazer uma marca, é necessário ter sensibilidade para entender o que 
a empresa ou o produto representarão para o consumidor. O diretor de 
arte utiliza toda a sua sensibilidade e adiciona formatos, símbolos, cores e 
mais o nome para criar uma marca.

Rabisque algumas marcas e mostre para os mais chegados. Veja a seguir 
como trilhamos os caminhos das marcas para este manual de criação 
publicitária.

 SLOGAN

O slogan precisa carregar o consumidor até o lugar o qual a marca deseja 
chegar. Ela pode querer ir ao coração do consumidor ou à sua mente. 
Depende apenas do perfi l do produto. Além disso, a campanha não pode 
fugir dele. Ou então ninguém entende nada.

Veja este anúncio: “O Expresso. Vinte anos a contar os fatos, sem história”. 
Chegamos a esse conceito de marca e campanha porque o caráter do jornal 
e sua linha editorial não são opinativos, e sim explanativos. O jornal prefere 
contar todos os lados da história e deixar que o leitor construa a própria 
opinião. Por isso, criamos a campanha que conta a história conhecida do 
Lobo Mau e da Chapeuzinho Vermelho com isenção, como se relatásse-
mos os prós e os contras de cada parte envolvida nos acontecimentos.
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Repare que o texto combina perfeitamente com o slogan. E, por acaso, 
nesse anúncio o título se confunde com o texto, mas a marca e o slogan 
estão lá, bem destacados.

Para criar uma marca e slogans efi cientes e de bom gosto, é preciso lançar 
mão de muita tentativa e erro. Utilize o exercício de pontos de vista de que 
falei anteriormente.

O capítulo sobre direção de arte daria um livro com milhares de páginas 
e, acredite, é um tema para poucos. Como o objetivo é ser prático, aí vai 
uma boa dica: observe todos os ingredientes da direção de arte. A mis-
tura entre eles, o bom gosto. Tudo isso, aliado ao bom senso, é que faz 
um bom layout. Um layout ruim contém todos esses aspectos só que em 
doses equivocadas. Aprenda com as boas agências, com os anuários, com 
as artes plásticas, com a vida.

É difícil. Menos para os gênios. Aliás, se você for um deles, jogue fora este 
livro.

Anúncio criado em Portugal, pela W/Portugal, para o Jornal Expresso
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DICA
Num brainstorm, que nada mais é do que uma reunião informal onde se jogam 
idéias sem compromisso de acertar, muitas vezes aparecem frases que não 
dão anúncios, mas que soam bem sobre o produto. Agrupe esses tipos de frase 
para escolher qual delas será o slogan da sua assinatura.

E lembre-se: bordões – como “Coca-cola, é isso aí”, “O tempo passa, o tempo 
voa, mas a poupança Bamerindus continua numa boa” – ajudam sempre.

Os slogans precisam ser sonoros, gostosos de falar e de ouvir, conter em seu 
entendimento algo simples e ao mesmo tempo surpreendente, com verdades 
do cotidiano que fi cam escondidas na correria do dia-a-dia.

D
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EXISTEM VÁRIAS MANEIRAS DE CONTAR UMA HISTÓRIA DE UM COMERCIAL

de TV. E, para cada fase da criação, utilizamos uma em especial.

Quando se está com a antena ligada e procurando raciocínios diversos, 
é bom ser conciso e rápido, assim não se perde tempo escrevendo um 
roteiro. É quase uma recordação do que se pensou.

 EXEMPLO DE SINOPSE

Um fi lme que mostra que a Igreja Católica pediu perdão pelas péssimas 
decisões que tomou durante a história. E quando ela vai pedir perdão por 
não recomendar a camisinha que protege da Aids?

Com essa sinopse, eu não esqueço a essência da idéia. Após criar outra 
dezena delas e limar as piores, escreva roteiros mais completos.

EXEMPLO:

 PERDÃO

Cliente: Grupo Gay da Bahia.

Campanha: prevenção à Aids.

Peça: fi lme de 60 segundos.

O fi lme abre com imagens da Inquisição. Vemos o museu da tortura, 
imagens de ossos e de objetos que lembram aquela época.

Locução em off:

– Depois de séculos, a Igreja pediu perdão pelas vítimas da Inqui-
sição.

Corta para imagens dos judeus nos campos de concentração.

Como escrever roteiros de TV4
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Locução em off:

– Depois de décadas, a Igreja pediu perdão por ter se calado fren-
te ao nazismo.

Corta para imagens de um orfanato com crianças órfãs vítimas da Aids.

Locução em off:

– Quanto tempo vai levar para a Igreja pedir perdão pelas vítimas 
do vírus da Aids?

Corta para a imagem de uma camisinha.

Vemos o lettering: “Pecado é não usar”.

Corta para o logotipo do Grupo Gay da Bahia.

Veja o fi lme no site:
http://homepage.mac/fl aviowaiteman/Menu31.html
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VOCABULÁRIO PARA ROTEIROS DE FILMES DE TV

 Locução em off: quer dizer que ouve-se uma voz, mas não se vê 
quem fala.

 Locução direta: vê-se quem fala no fi lme.

 Corta: termo de cinema muito usado na publicidade. Signifi ca que de 
uma situação acontece um rompimento e se passa a ver outra coisa 
completamente diferente.

 Fusão: recurso de edição, quando não se quer cortar, mas dar continui-
dade ao signifi cado da imagem. Em vez do rompimento de uma ima-
gem seguido pela introdução de outra, acontece a sobreposição suave 
de imagens, em que uma aparece enquanto a outra desaparece.

 Lettering: são informações escritas sobre as imagens. Muitas vezes, 
as informações adicionais existentes não entram na locução, por 
estilo, como é o caso do fi lme Perdão, ou em virtude do tempo limi-
tado de locução. Quando isso acontece, é preciso indicar no roteiro 
o que vai aparecer escrito e como, sobre a imagem ou sobre o fundo 
de alguma cor.

 Assinatura: é a marca do cliente, que aparece no fi lme para fechar ou 
para abrir a peça. É preciso indicar no roteiro fi nal quando e como ela 
aparece.
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UM DOS MAIORES DESAFIOS PARA UM CRIATIVO É FAZER UM BOM ROTEIRO

para rádio. Para uma sociedade que idolatra a imagem, utilizar apenas o 
som é muito complexo.

Para desenhar o som e enxergar imagens a partir do ouvido, emprega-se 
a sonoplastia, que é a arte de reproduzir o som das coisas. 

Hoje em dia, nas produtoras de som, existem CDs e mais CDs com cole-
ções de efeitos especiais à sua escolha: desde o som de um ginógrafo em 
ação até o amanhecer silencioso no deserto.

Existem dois tipos de spots de rádio, um em que os atores interpretam 
um texto e contam uma história, e outro em que se utiliza um jingle, 
que é uma música que conta essa história. Aliás, o exemplo a seguir foi a 
primeira peça brasileira a ganhar um leão de rádio em Cannes. E isso só 
aconteceu graças ao talento de Jean e Paulo Garfunkel, da produtora de 
som Insonoris.

 PERGUNTE POR QUÊ?

Cliente: Ministério da Saúde.

Campanha: antitabaco.

Peça: jingle de 3 minutos.

(Este jingle tocou de graça nas rádios brasileiras. A letra já diz tudo. A mú-
sica pode ser ouvida em www.manualpraticodecriacao.com.br)

Desde pequeno, que eu vejo: um cara acende um cigarro
e realiza um desejo entre mulheres e carros logo depois de transar,
o herói acende um cigarro e o cowboy pára pra pensar. 

Como escrever roteiros
para rádio 5
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Quando um atleta na asa-delta
cruza a tela numa pirueta
ou quando a bela da novela acende um careta. 

Eu fi co esperto e abro o olho porque aí tem treta.
Porque se o atleta fuma não voa, porra nenhuma.
E se a estrela fuma o dia inteiro, o beijo dela tem sabor de cinzeiro. 

Pergunte por quê? Pergunte por quê? 

A indústria do cigarro tá querendo você.
Pergunte por quê? Pergunte por quê? 
A indústria do cigarro tá querendo você. 

Você faz com você o que você bem entender,
só não pode vacilar e não saber o que se passa. 
Só não pode fi car cego na cortina de fumaça.

Cada tragada já vem batizada com amônia,
acetona, formol, terebintina. Naftalina que mata barata.
E fósforo, P6 e P4, que é veneno de rato, isso é fato comprovado. 

Sem falar na nicotina que é droga letal,
mas é droga legal,
e é vendida em cada esquina por um preço banal. 

Por que tragar e ser tragado?
Por que viver assim manipulado? 
Por que morrer como um presunto defumado? 

Pergunte por quê? Pergunte por quê? 

A indústria do cigarro tá querendo você.
Pergunte por quê? Pergunte por quê?
A indústria do cigarro tá querendo você. 

Cigarro é tudo de bom,
cigarro é que é legal,
só que 80 mil pessoas não vão ver esse Natal.

Isso eles não querem nos contar,
o coração do sujeito estoura dentro do peito,
peito saco da história que estoura, de tanto fumar. 

Sabe o peixe fora d’água que se debate sem ar? 
É assim que acaba o cara com enfi sema pulmonar. 
A pele cinza, a cara roxa, sou jovem ainda, já tava brocha. 
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Pulmão e boca, garganta e língua,
tantos fumantes morrendo à míngua.
Já vi um cara que, na agonia, fumava pelo furo da traqueostomia. 

Pergunte por quê? Pergunte por quê? 
A indústria do cigarro tá querendo você.

Pergunte por quê? Pergunte por quê?
A indústria do cigarro tá querendo você. 

Pra te viciar, pra te aliciar,
pra te tornar dependente,
eles fabricam veneno e aplicam na gente.

Tipo da indústria sacana,
mete a mão na sua grana e rouba a sua saúde
e ainda por cima te engana, e ainda por cima te ilude.

Cuidado com a primeira tragada, é uma roubada. 
Os caras são piolho,
a indústria do cigarro tá de olho na moçada.

Pergunte por quê? Pergunte por quê? 

Pergunte por quê? Pergunte por quê?
A indústria do cigarro tá querendo você.

Pergunte por quê? Pergunte por quê?
A indústria do cigarro tá querendo você.
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DEPOIS DE PENSAR NOS SPOTS DE RÁDIO E ESCREVER OS ROTEIROS COM AS

suas melhores idéias, você pode apresentá-las em roteiro ou produzi-las. 
Lembre-se de que, muitas vezes, uma idéia no papel, bem escrita, pode 
ser tão valiosa quanto uma mal produzida. 

Na seqüência, você vai saber como os profi ssionais preparam os anúncios 
para que eles tenham um aspecto profi ssional. Os anúncios precisam ser 
impecáveis: bem-feitos, com boas fotos, muito bem impressos e montados.

Aqui vão alguns toques para você concretizar suas idéias de anúncios ou 
suas idéias gráfi cas em geral. 

O que você deve ter em mente ao ler a seqüência do processo industrial 
descrito abaixo é que nada, nada substitui a idéia. Já aprovei campanhas 
ótimas apenas ao ver o rafe, que me mostrou onde aquela idéia poderia ir.

Para conseguir um lugar ao sol, mostre que você tem idéias. Quanto mais 
completas, melhor, mas não se algeme nas difi culdades e, por conta delas, 
se veja impedido de sair do lugar.

Como em qualquer manual, precisamos ser práticos e levá-lo a conhecer 
um pouco do dia-a-dia de uma agência. Então, vamos lá.

Como produzir um anúncio6
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VOCÊ JÁ SABE QUE, AO DIVIDIR O PROBLEMA, ISTO É, O BRIEFING, EM PONTOS

de vista inusitados e trabalhar cada um deles, consegue-se quantidade e, 
provavelmente, qualidade. Muitas idéias que saem dessa divisão podem 
se transformar em fi lmes, spots de rádio e anúncios. (Não se esqueça da 
assinatura e do slogan: não dá para abrir mão disso.)

Uma das modalidades mais clássicas na publicidade é o anúncio de título. 
Dizemos que um anúncio é de título, ou all type, quando a idéia está inse-
rida nele e tudo o mais é fi gurativo ou inexistente.

Na seqüência, uma série de anúncios de título para a Caixa Seguros.

Perceba que o redator desta peça consegue guiar nosso raciocínio para 
um lugar, e logo depois quebra completamente a expectativa.

Títulos 7
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 O QUE É UM BOM TÍTULO?

Para mim, um bom título sempre traz algo que não se sabia de uma ma-
neira inteligente, ou algo que já se sabia sob um novo prisma ou ponto 
de vista. O melhor é criar vários títulos e mostrar para a sua dupla ou para 
alguém bem crítico.

Vale lembrar que a formulação do título é fundamental. Seja qual for a 
idéia que ele encerra, é preciso que seja bem escrito. Repita-o em voz alta 
e tente perceber se apenas você o entende ou se outras pessoas também 
serão capazes de fazê-lo.

Antes de mais nada, vá até os arquivos do Clube de Criação de São Paulo 
(www.ccsp.com.br) e pesquise, nos anuários, o que são bons títulos. 
Tente entendê-los e persiga os seus próprios títulos arrasadores.

E lembre-se sempre: trocadilhos, nem pensar.
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O MAIS DIFÍCIL É TER UMA BOA IDÉIA. COM UMA EM MÃOS, VOCÊ PODE 
parar no rafe ou ir em frente e passar para o desafi o do layout.

Para quem quer seguir em frente, saiba que tudo é possível e que o ótimo 
está ali bem ao lado do bom. Saber mexer com as ferramentas certas e 
equilibrar-se entre o bom gosto, a genialidade e a mediocridade é o que 
faz os bons profi ssionais. Pegue qualquer idéia maravilhosa e tire o bom 
senso: ela vai fi car feia, quadrada, chata.

Por isso, quando vemos uma peça de propaganda ótima, simples, genial, 
precisamos nos lembrar de que nela entrou muito talento, esforço e dedi-
cação. O resultado é simples, mas pode estar certo de que deu trabalho 
alcançá-lo.

Esses são os ingredientes que você usará para temperar o seu próprio 
trabalho.

Este manual não tem a pretensão de ensinar direção de arte, porém, você 
pode ter conhecimento de como os diretores de arte das agências fazem, 
que ferramentas usam e por que as usam.

Do rafe à impressão 8
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A importância do tipo de letra

Exemplo de uso de letra inadequada

O mesmo anúncio, criado com bom senso e a letra correta

9

MANUAL final2.indd   116MANUAL final2.indd   116 14/3/2006   23:20:1514/3/2006   23:20:15



M
anual prático de criação publicitária

117

EXISTEM PROFISSIONAIS GENIAIS DE DESIGN QUE PASSAM A SUA EXISTÊNCIA

toda entre tangentes, retas, ponto de fuga, dentro de poucos milímetros. 
São os “desenhadores de letras”. 

Cada curva, reta, perpendicular e diagonal é milimetricamente testada e 
estudada, obedecendo a um conceito que o próprio nome da letra carrega. 

Helvética. Esta letra é reta, sóbria, clara, chata.

 QUAL DELAS EU USO?

O designer de letras ou tipodesigners passam meses elaborando, criando 
e fi nalizando tipos de letras, o que representa um investimento de alguns 
milhares de dólares para quem as encomenda. Ter uma letra exclusiva só é 
possível para grandes corporações industriais.

Hoje em dia, é automático apertarmos uma tecla e aparecer um tipo de 
letra qualquer. Na maioria das vezes, não damos importância se a letra 
está com algum tipo de grifo (bold, italic, plain ou de qualquer outro 
jeito). Comunicamos e pronto.

Mas as letras passam sensações, o seu formato diz se a empresa é séria, 
jovem, tradicional, com personalidade, arrojada. O tipo de letra chega a 
denunciar a atividade de uma empresa. Podemos não ter consciência disso 
imediatamente, mas é algo completamente involuntário e automático.

Como curiosidade, vou apresentar o título de um anúncio de caminhões. 
Escolha a letra de que mais gosta para este anúncio.

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Eras)

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Impact)

Truck, o 30 toneladas sem truques.(Compacta)

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Courier)

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Futura)

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Comic Sans)

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Helvética)
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Truck, o 30 toneladas sem truques.

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Ad Lib)

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Dom Casual)

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Bodoni)

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Arial Black)

Para acertar no tipo de letra, olhe para quem são os potenciais comprado-
res de caminhão. São empresas? São pessoas? Com base nisso, podemos 
selecionar alguns tipos de letra, não é mesmo?

Se forem empresas, é necessário algo mais sério, com letras retas sem 
muita frescura, porque a tomada de decisão está nas mãos de empresá-
rios, e não de caminhoneiros.

Se, por exemplo, forem pessoas físicas, é preciso descobrir qual o estilo 
da maioria delas para apostar numa letra. Existem algumas dezenas de 
milhares de tipos de letras. Acompanhe, agora, as modifi cações que cada 
uma pode ter.

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Swiss) plain

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Swiss) bold

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Swiss) italic

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Swiss) bold italic

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Swiss) underline

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Swiss) outline

Truck, o 30 toneladas sem truques.Truck, o 30 toneladas sem truques. (Swiss) shadow

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Swiss) condensed

Truck, o 30 toneladas sem truques. (Swiss) extend
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Esses malabarismos com as letras mostram que o bom senso e a referência 
de bons anúncios o levarão a lugares seguros no que diz respeito à escolha 
correta. A ousadia só acontece quando se detém o conhecimento.

A importância do tamanho das letras. Aí está outro fator que decide o su-
cesso do seu anúncio. Uma forma de se conseguir chegar a um consenso 
é reparar em anúncios premiados e colocar na balança todos os ingredien-
tes – imagem, fundo, marca, texto e título.

Um método efi ciente, que produz resultados garantidos, é fazer o mesmo 
layout 35 vezes ou mais, para poder compará-lo, e pedir a opinião de 
pessoas mais experientes. Se tiver muitas dúvidas, mostre vários layouts 
da mesma idéia.
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PENSE NO LAYOUT COMO UM PROTÓTIPO DE AUTOMÓVEL. SERIA DESASTROSO

se esse automóvel tivesse rodas maiores do que o necessário, ou então oito 
portas, ou se fosse verde com vidros fumê e calotas roxas. Não dá.

Por isso, antes de fazer o seu anúncio, gaste um bom tempo pensando 
nele, desenhando e escrevendo-o.

 IMAGENS

É fundamental ter imagens de referência para ilustrar a sua idéia. Nas 
agências de publicidade, antes, durante e depois de iniciar um trabalho de 
criação, vemos imagens o tempo todo. Pode ser de revistas, anuários de 
publicidade, rótulos de xampu. Na maioria das vezes, elas são provenien-
tes dos bancos de imagens.

Os bancos de imagens são empresas especializadas em conseguir fotos 
dos melhores fotógrafos do mundo e alugá-las para agências de publici-
dade e empresas.

Esses bancos costumam disponibilizar livros com centenas de fotos (em 
formato pequeno), que podem ser escaneadas e com as quais se pode 
fazer um layout.

Alguns bancos de imagens enviam para as agências CD-ROMs com as 
imagens em baixa resolução. Alguns deles contam com sistema de busca 
e categorias de imagens, o que facilita a procura, por vezes bem extensa. 
Hoje em dia é tudo pela internet mesmo.

Os bancos de imagens são, geralmente, a melhor saída para clientes com 
limitações de orçamento.

Onde encontrar imagens
para o seu layout10
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Se uma imagem é aprovada pelo cliente, o banco de imagens cede o seu 
aluguel e a exclusividade naquele mercado (regional, estadual ou nacio-
nal) pelo tempo que durar a campanha. Contudo, na fase em que nos 
encontramos, de fazer os primeiros anúncios, vale qualquer foto de boa 
qualidade e que contribua com a idéia.

Já vi diretores de arte escaneando imagens de revistas como a Photo, a 
Max ou a Harpers Bazaar e, depois de aprovada a idéia, o fotógrafo refaz 
a pose, a postura, os cabelos e a maquiagem no estúdio, com outros 
modelos.

O que valeu, no caso, foi o olho do diretor de arte, que identifi cou uma 
tendência, uma modernidade, um estilo a ser aproveitado. 

 
 COMO ESCOLHER UMA FOTO

Não há meio-termo. A foto escolhida precisa ser a melhor para ilustrar a 
sua idéia. Uma boa idéia com uma foto medíocre resulta em um anúncio 
ruim. Assim como uma má idéia com uma boa imagem também não sig-
nifi ca nada.

Quem vai avaliar a sua pasta para lhe propor um estágio decerto irá repa-
rar na qualidade do que está sendo apresentado. Se, por acaso, sua idéia 
for boa, mas a foto escolhida não transmitiu aquilo que você desejava 
passar, uma oportunidade foi perdida. E não adiantam desculpas.

Em publicidade, as oportunidades são muito raras. O desperdício de uma 
pode signifi car anos de atraso no seu desenvolvimento profi ssional.

Analise os exemplos presentes nos anuários e procure entender quais fo-
ram os parâmetros que orientaram os profi ssionais que escolheram ou 
produziram as fotos.

Quando se precisa de objetos específi cos, ou cenas com idéias que não 
se encontram prontas, vale a pena fazer a foto. Aí, vale tudo, desde pedir 
emprestada uma boa câmara, o tripé e a luz, até pedir que alguém a faça 
cobrando uma tarifa para estudante.

Faça rabiscos numa folha em branco para imaginar o enquadramento. 
Lembre-se de que é preciso passar a idéia com uma única imagem, por 
isso foque o mais possível aquilo que lhe interessa.
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 E A QUALIDADE DA FOTO?

Parabéns, você acabou de escolher a fotografi a perfeita para demonstrar 
a sua idéia. E agora?

Para aproveitar a foto escolhida no seu anúncio, a primeira providência é 
pensar na qualidade da fonte da imagem, isto é, se é um diapositivo, um 
cromo, uma cópia em papel fotográfi co, em papel normal ou em formato 
digital.

Fotos produzidas 
especialmente para 
anúncios do Ministério 
da Saúde, feitas a partir 
de moldes, preenchidos 
com uma mistura de pó 
de café e areia.

Fotos: Ziviani
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Toda e qualquer imagem pode ser digitalizada para que o anúncio seja 
formatado. Acontece que, para ser digitalizada num scanner, ela requer, no 
mínimo, qualidade. O olhar para entender se uma imagem possui a com-
petência necessária para fazer parte de um anúncio se consegue com al-
guns anos de experiência, porém, tente evitar defeitos com cara de efeito. 

DICA
1. Fotos muito pequenas para imagens muito grandes. Você encontra a foto 

perfeita para ilustrar a idéia numa revista qualquer. Mas repare que ela 
tem apenas 5 cm por 7 cm. Veja o que acontece depois de escaneada e au-
mentada algumas vezes:

D

 Observe os “grãos” que se formam. Esses pontos rodeados de círculos mais 
baços nada mais são do que a impressão da revista. Como o original é 
pequeno, ao ampliarmos a imagem, ampliamos os defeitos também. A situa-
ção ideal, obviamente, é o contrário dessa. Quanto maior a imagem, melhor 
será sua impressão.

2. Procure imagens em revistas de moda e de fotografi a norte-americanas 
e francesas, em que o trabalho dos grandes fotógrafos mundiais são fre-
qüentemente publicados. Como esses anúncios são apenas especulativos e 
não vão sair da sua pasta, não tem problema.

3. Não se contente com a primeira imagem. Busque incansavelmente várias. 
Olhe-as com atenção, compare-as.

4. Se a imagem que achou for perfeita e não puder utilizá-la, tente reproduzi-
la mais uma vez, em uma nova imagem.
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 A ORIGEM

Como estamos falando de exercícios criativos, ainda no âmbito de layouts 
bem-feitos, não vamos considerar os direitos autorais das imagens. Mas 
é claro que, se gostarem dos seus anúncios e quiserem veiculá-los, será 
necessário entrar em contato com o dono da imagem, que pode ser um 
banco de imagem ou mesmo um fotógrafo, para fazer um contrato e 
estabelecer preços e prazos de utilização. Lembra-se de quando falamos 
sobre produção gráfi ca?

No mundo fantástico de Alice, bem como na publicidade, podemos ser 
profi ssionais até o último minuto na confecção de um anúncio. Se ele não 
for impresso em nenhuma revista, jornal ou veículo eletrônico, não é preci-
so profi ssionalizar o processo, já que as imagens se tornam apenas referên-
cias, ou seja, coloque o layout em sua pasta.

 BANCOS DE IMAGENS

Bancos de imagens são arquivos com milhares ou, em alguns casos, mi-
lhões de imagens, prontas para serem utilizadas em campanhas publicitá-
rias, edições variadas, como revistas, jornais etc.

Para ter acesso a esses bancos de imagens, uma empresa de comunicação, 
devidamente cadastrada, solicita a seleção de imagens que obedeçam a 
uma necessidade criativa. Por exemplo, se o anúncio criado pela agência 
necessitar de três garotas sorrindo, num parque, essa descrição é forne-
cida ao banco de imagem, que faz uma seleção com muitos diapositivos 
(cromos) e os envia à agência de publicidade para serem escaneados e, 
posteriormente, possam integrar o layout (protótipo do anúncio).

Se o cliente aprovar a idéia e os orçamentos, defi nem-se o valor da ima-
gem e o período em que ela será alugada. O custo de uma imagem varia 
de acordo com a utilização e com a duração da campanha.

As principais vantagens de contar com os bancos de imagens para a ela-
boração do layout são a qualidade destas, que são apresentadas em for-
mato profi ssional (diapositivos ou cromos), e a rapidez com que se pode 
contar com elas. 
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Os bancos de imagens dispõem também de CD-ROMs e catálogos im-
pressos por categorias de imagens (crianças, jovens, adultos, profi ssões, 
esportes, empresas etc.). Nesses CDs, a imagem é de baixa qualidade e 
em papel. Para ser escaneada, a imagem tem de estar bem impressa e ter 
bom tamanho.

Os bancos de imagens mais conhecidos são o Image Bank, a Getty Image, 
a Fototeca, a Casa de Imagem, além de outros menores e mais específi cos.

As imagens dos bancos são resultado do trabalho de centenas de bons 
fotógrafos, que recolhem as sobras de outras produções ou escolhem 
temas singulares para colocar à mostra o seu trabalho.

Hoje, com o avanço da internet, os bancos de imagens disponibilizam on-
line boa parte de seus catálogos. Se o seu desejo é apenas uma consulta 
de referência visual, para depois realizar as fotos que irão integrar o seu 
anúncio, ao bancos de imagens são ideais.

Visite: 

 www.imagebank.com
 www.getty.com
 www.corbis.com
 www.fototeca.com

Com o advento de máquinas digitais, e cada vez mais potentes, uma boa 
possibilidade é fazer a foto do jeito que você imaginou ao conceber a 
idéia original. Para isso, você tem de procurar uma pessoa com uma boa 
câmara de fotografi a, um parente, ou um amigo que o ajude na produção 
da foto. 

Além da câmara e de alguém que domine os obturadores e o diafragma, 
aconselho muita luz para que a nitidez não seja afetada, resultando na-
quelas fotos amareladas de lambe-lambe.
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Foto do celular.

Desenho feito pelo ilustrador.

Retoque de imagens sobre o desenho.

A importância do
tratamento de imagens11
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Mãos prontas depois de 20 horas de tratamento.

Ainda no Photoshop aplica-se o celular.

Aplica-se a ilustração do fundo: paisagem  marciana.

Mais retoques.
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Por último, aplica-se uma imagem no visor do celular, fi nalizando 
assim o tratamento.

BOTOX, LIFTING, SILICONE, PEELING. REALMENTE ESTAMOS NUMA ERA DE

retoques.

Quem não recebeu por e-mail a foto real de uma musa que saiu nas pá-
ginas da Playboy antes do tratamento de imagem? Está tudo ali: estrias, 
gordurinhas... O tratamento é fundamental para melhorar o aspecto da 
imagem e colocá-la na década que você quiser, com a luz que desejar. Os 
tratadores de imagem ampliam as ferramentas a níveis impossíveis.

E tudo começa com uma uma boa imagem fotografada. Ou seja, com luz 
correta e com tamanho decente. 

Após ser aprovada, colocamos a foto no mundo encantado do Photoshop, 
a digitalização da imagem em alta defi nição.

Já que disponibilizamos para você marcas exclusivas, briefi ngs e tudo o 
mais, não vale a pena fazer um anúncio “meia-boca”. 

Apenas cinco ou seis anúncios, se forem bons, são sufi cientes para você 
se dar bem numa amostra de trabalho para um profi ssional, por isso tente 
investir algum dinheiro na confecção dos seus anúncios. A gráfi ca é o 
primeiro pulo. 
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DICA
Todo ano, eu faço uma queima comemorativa.

É sério. Desde que comecei a trabalhar com propaganda e publicidade, guar-
dava tudo o que fazia. De um spot de rádio ou folheto a um fi lme ou anúncio. 
Todo fi nal de ano eu fazia um portfólio, que é um amontoado de coisas, pressu-
postamente as melhores feitas num período. No ano seguinte, aquele passava 
a ser meu portfólio, que seria exibido a amigos e a futuros empregadores.

Só que pelo dinamismo da profi ssão e devido a uma autocrítica digna de um 
carrasco, após algum tempo de utilização eu chegava à conclusão de que nada 
daquilo era sensacional ou brilhante e simplesmente queimava tudo. Fazia 
grandes fogueiras.

Isso me ajudou um bocado. Como meu percurso inicial se deu fora das grandes 
agências de São Paulo, me impus um rigor que, tempos depois, descobri ser 
fundamental para os melhores profi ssionais.

Você não precisa ser tão cruel com você nesse momento, mas, depois de co-
meçar a trabalhar numa agência, odeie tudo o que fi zer, para fazer melhor 
depois.

D
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COM A IMAGEM PRONTA, JÁ RETOCADA E EM ALTA RESOLUÇÃO, PODEMOS

“fechar” o anúncio. Isso signifi ca levar para o computador os textos, as 
faixas e as assinaturas. Numa linha de montagem de carros, seria o mo-
mento lindo em que o motor é acoplado no chassi com as rodas.

O ideal, por fi m, é um anúncio equilibrado, que venda alguma coisa. No 
nosso exemplo, o carro não poderia ter rodas de caminhão e volante de 
moto. Este bom senso, só o tempo e a prática vão lhe dar. 

 A PROVA DIGITAL

Prova digital é uma impressão bem feita.

Pronto, o seu carro está lindo. É um Porsche. Chegou o momento de sair 
da tela do computador para o papel.

Se você seguiu o processo indicado neste livro, cinco vezes, com as cinco 
marcas desenvolvidas, vai ter em mãos no mínimo um trabalho que poderá 
ser mostrado. E, a partir dele, visitar uma agência e fazer contato com 
alguém que lhe dê dicas e possa fazer seu trabalho evoluir.

 O FOTOLITO

No processo profi ssional, é o último passo antes da impressão fi nal. Aliás, 
é dele que saem todas as impressões.

O fotolito é composto por películas de resina e plástico que contêm pon-
tos de cor. São quatro películas, cada uma responsável por uma cor: preto, 
magenta, ciano, amarelo.

O layout fi nal12
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O conjunto de todos esses minúsculos pontos nas quatro películas forma 
a imagem impressa que vemos em revistas, jornais e em todo e qualquer 
pedaço de papel impresso.

Quando a máquina cospe essas películas, solta também uma prova mais 
que perfeita e ideal de imagem. Essa prova de imagem, meu amigo, 
vale ouro, porque custa caro e porque é a expressão máxima da sua 
criatividade.

Se você conseguiu chegar até aqui e o anúncio fi cou bom, você está uns 
três passos à frente de 90% dos candidatos à vaga de estagiário.

Existem também as provas fotográfi cas com ótimo papel, grandes forma-
tos e bom preço. Pesquise esse tipo de material.
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 REFILAR UM ANÚNCIO

Refi lar é juntar uma régua no 
limite do anúncio e passar um 
estilete na borda, delimitando 
a área real que ele terá.

Parece fácil, mas acompanhe 
quais são as ferramentas necessárias para conseguir fazer essa operação:

• Superfície plana e dura revestida de papel-cartão bem grosso.

• Uma régua bem grossa, com as extremidades limpas e perfeitas.

• Um estilete com a lâmina bem afi ada.

• Luz, para ver o que vai ser cortado.

• Pontaria e cuidado para não machucar o dedo. 

A montagem da peça
no portfólio

A operação de refi lar exige boas ferramentas, limpeza e cuidado.

13
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Como apresentar roteiros de 
TV e spots de rádio no portfólio

Ex
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14
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NAS AGÊNCIAS, APRESENTA-SE UM ROTEIRO ESCRITO NUMA FOLHA DE 
papel ao diretor de criação. Depois, se houver necessidade, é feito o story-
board, ou a venda do roteiro é feita no boca a boca mesmo.

O que não dá é apresentar uma idéia de qualquer jeito. Nas agências, 
colocamos um cabeçalho, que identifi ca o trabalho.

Se você quer se apresentar como uma pessoa criativa, eis aqui um aviso:
Uma pessoa criativa, organizada, limpa, simpática e de bom caráter tem 
mais chances.

Estas são as formas de apresentar um roteiro de rádio e TV. Você com-
pleta os espaços, redige o texto fantástico que vai acompanhar a sua idéia 
maravilhosa, corrige o português e pronto.
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A CRIAÇÃO DE FÔLDERES, FOLHETOS, BANNERS PARA INTERNET, PROMOÇÕES,
malas diretas, novas mídias é muito estimulante e gira hoje mais de 40% 
de todo o dinheiro que as empresas investem em publicidade. Porém, a 
verdade é uma só: é melhor ser um bom criador de fi lmes e de anún-
cios – sem dúvida, as mídias nobres da propaganda – e também saber 
fazer banners ou promoções do que ir direto para essas atividades sem ter 
noção de como criar fi lmes ou anúncios.

Na maioria das vezes, nas agências, os criativos de promoções, internet 
e marketing direto adaptam idéias da criação utilizadas nas campanhas 
tradicionais. Os salários são menores, já que adaptar é mais simples do 
que criar do zero.

Mas, como tudo na vida, há exceções – ainda bem –, ou seja, profi ssionais 
brilhantes que criam do zero sem adaptar nada.

Este manual enfatizou as principais mídias só para que você saiba como 
começar. Existem técnicas sutis e manhas de criação para cada área cita-
da: internet, promoção, marketing direto etc.

Se você desejar criar algo de “bellow the line” baseado nos briefi ngs pas-
sados, vá em frente. Bellow the line é a denominação para materiais que 
fi cam fora das grandes mídias.

Seguem duas peças que criei, para marketing direto e para promoções, e 
que obtiveram algum êxito.

E as outras mídias?15
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 PROMOÇÃO:

Criei uma ação para o Dia Mundial de Luta contra a Aids. Numa estação 
do metrô de São Paulo, adesivamos uma cadeira com os seguintes dize-
res: “Aqui sentou uma pessoa com Aids”. Percebemos que muita gente 
não se sentava na cadeira, mesmo com um movimento intenso e lugares 
ocupados.

A fi lmagem dessa ação promocional rendeu um fi lme-verdade de 60 
segundos, que foi veiculado no programa Fantástico, da Rede Globo, foi 
fi nalista em Cannes e ganhou prêmios valiosíssimos, como o One Show 
e o Clio.

Esta peça foi enviada para os anunciantes. Tem 1,30 x 1,00 m. O título, no meio do ponto, diz: este é apenas um 
ponto fi nal num outdoor. Imagine então o tamanho do logotipo da sua empresa. Anuncie em outdoor.
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“Cadeira”

Fotogramas do fi lme-verdade de 60 segundos, 
veiculado no Fantástico, da Rede Globo
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Quem não arrisca,
não entra no mercado

PARTE
5
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AGORA QUE VOCÊ JÁ TEM ANÚNCIOS, ROTEIROS DE TV E RÁDIO, EU

recomendo efusivamente que vá até a página www.ccsp.com.br, do Clu-
be de Criação de São Paulo, onde encontrará o Manual do estagiário, 
de Eugênio Mohallen, e faça o download gratuito. Com seus anúncios 
prontos, você pode seguir as dicas preciosas de quem já vivenciou tudo 
sobre o que falamos neste manual.

Já que você adquiriu este meu manual, preciso justifi car o dinheiro gasto 
e dar-lhe também dicas importantes. Lá vão.

O que fazer agora com
o seu anúncio? 1

DICA
Para mostrar seus trabalhos, escolha apenas as agências que possuem um 
perfi l que você admira.

Faça assim: pesquise em anuários alguns anúncios de que você mais gosta 
ou mesmo a fi cha técnica de anúncios que gostaria de ter feito. Separe alguns 
nomes de agências e de profi ssionais e entre em contato. Tente mostrar seus 
trabalhos para essas pessoas.

Se houver potencial de sua parte, mesmo que não haja vaga no momento, 
esse profi ssional pode indicá-lo a outras agências ou dar opiniões sobre seu 
trabalho que, espero, sejam construtivas. O importante é ter paciência e 
dedicação.

D
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TIPO COMUM ESTE. O SUJEITO ENTRA NO ESTÁGIO SABENDO TUDO. CHEGA ÀS

nove da manhã e sai às seis da tarde, é descolado e fi ca muito, muito bra-
vo quando o cliente não aprova o que fez. Pode demorar meses ou anos, 
mas o tempo faz o “diretor de criação” chegar ao seu nível ideal, que será 
o de estagiário. E olha que tem gente que demora realmente muito tempo 
para chegar ao nível que merece. Mas chega. 

Resumindo, seja humilde. Somente os gênios não precisam ser humildes. 
Mas são gênios. E só sabemos que são gênios depois de muitos anos de 
sucesso. Se forem apenas alguns anos, o gênio não passou de uma bela 
promessa. O que traz longevidade à carreira é a humildade, o trabalho em 
equipe e a vontade de trabalhar. O resto é sorte. Tomara que você tenha.

De diretor de criação a 
estagiário2
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OS CINCO MELHORES ROTEIROS DE TV DOS CINCO BRIEFINGS QUE LHE

passei. Depois, os cinco melhores anúncios e, fi nalmente, os cinco melho-
res spots de rádio.

Tudo deve estar muito limpo e bem montado. Pode ser desde um caderno 
A3 até uma pasta mais sofi sticada. O que vale é a idéia e a apresentação.

Eu adoro mostrar peças no formato de cartões-postais.

Como montar a pasta
de trabalhos 3
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VONTADE. FUI JULGADO POR ISSO E JÁ DEI OPORTUNIDADES POR ISSO, E

não dá para se arrepender quando se oferece uma oportunidade para 
quem quer vencer e se dedica a aprender todos os dias.

Vamos supor que você seguiu passo a passo as dicas que lhe passei e fi nal-
mente tem em sua pasta de trabalhos cinco anúncios criativos, originais, 
pertinentes, brilhantes e vencedores.

O que fazer? Depende dos anúncios que estiverem na sua pasta. O ideal é 
bater de porta em porta nas agências de publicidade e pedir um estágio 
não remunerado.

Aconteceu comigo, numa história que tem pouco glamour, muito marmi-
tex e dedicação. Eu era locutor de rádio FM já fazia cinco anos, até que um 
dia cansei dos baixos salários que se recebe na área. Olhei para o cheque 
do mês e, completamente decidido, com a lista telefônica debaixo do bra-
ço, me dirigi até um telefone público da Cohab, onde eu vivia.

Driblei uma secretária impostando a voz e fi ngindo ser alguém que pre-
cisava falar com o dono da agência. Ele atendeu, eu me identifi quei e 
disse o seguinte: “Olha, vou começar em publicidade e adoraria fazer um 
estágio na sua agência”.

Ele, do outro lado, como ouvia isso todas as semanas, agradeceu e disse 
que não estava precisando de ninguém no momento.

Como eu ainda estava sob o efeito da fúria do salário mínimo, avisei-o: 
“Acho a sua agência a melhor da cidade”. E era. “Vou começar a trabalhar 
com publicidade, ou aí ou em outro lugar, mas vou. Gostaria que fosse aí 
por ser a melhor agência.” Ele pediu que eu fosse até lá para uma entre-
vista. Mesmo sem pasta, eu fui. E olha que nem tinha pasta ou alguém 
que me desse essas dicas que estou lhe passando agora.

O que os diretores de criação 
valorizam em quem está 
começando

4
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Fui. Avisado de que não receberia um centavo, combinei o horário de 
trabalho: fi caria das 8h30 às 13h porque na rádio eu fazia o horário das 
14h às 19h.

Depois, eu seguiria para a faculdade de publicidade, pois tinha acabado 
de entrar.

Tudo combinado, comecei. O primeiro trabalho que me deram foi fazer 
sete roteiros de comercial de TV para a prefeitura da cidade. As imagens 
já haviam sido selecionadas, era só redigir o texto e encaixá-las.

Demorei uma semana para terminar. Fiz, foi aprovado e, com o outro só-
cio da agência, fui editar numa produtora da cidade grande.

Eu trabalhava sem parar e sem ninguém mandar. Resultado: no fi nal do 
primeiro mês, trabalhando só metade do dia, recebi o dobro do salário da 
rádio, onde estava havia dois anos.

No segundo mês, ganhei mais ainda. 

No terceiro, dobrou.

No quarto mês, fui efetivado na função de redator júnior e saí da rádio.

Era muito complicado fi car o dia inteiro sentado, enquanto tinha de pro-
duzir coisas que nem sabia se era capaz.

Aprendi a não dizer não ao trabalho. Provavelmente, você não vai conse-
guir muitas oportunidades num estágio. Então, aproveite qualquer opor-
tunidade que aparecer. De cartão de Natal para a tia-avó do cliente até 
anúncio de funerária, faça tudo. Não existe outro caminho.

Na grande maioria das vezes, o que vi foram estagiários preguiçosos. Já 
que você teve tanto trabalho para fazer os anúncios e montar a sua pasti-
nha, faça um favor a si mesmo e a quem estiver lhe oferecendo um está-
gio: seja apenas um estagiário, mas o melhor.

O resto vem naturalmente.
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COM A PASTA PRONTA, OS ROTEIROS BEM ESCRITOS E MONTADOS, CHEGOU A
hora de mostrá-la a alguém. Mas não para quem você não admira. Não 
erre de início. Essa profi ssão é tão desgastante que não vale a pena dividir 
o mesmo ambiente com gente ruim ou má intencionada. É preferível vol-
tar para o posto de gasolina e continuar a ser frentista. 

A técnica “escada de aprendizagem” fala sobre isso. Só fi que num lugar ou 
trabalhe com uma pessoa enquanto ela puder lhe ensinar algo. 

Tenha em mente o objetivo de aprender tudo o que puder com os mais 
experientes. Tente superá-los, aprendendo, pedindo a opinião deles, con-
cordando com eles ou não. Mas tente alcançar raciocínios tão bons quanto 
os de quem você admira.

Eu, por exemplo, comecei com um redator que era bom demais para a 
agência em que trabalhávamos. Tive sorte. Colei nele e, como era uma 
pessoa generosa, aprendi muito.

Depois desse início, passei a usar a técnica por correspondência. Como 
não tive a oportunidade de continuar em lugares onde houvesse muitos 
talentos para superar, sempre procurei meus “gurus” em outras agências.

É um costume que tenho até hoje, enviar trabalhos e pedir a opinião de 
quem admiro. Então ouço as críticas e construo meu caminho por meio 
delas. São camadas de apredizado que vou adicionando.

Recentemente, ultrapassei algumas fronteiras que muitos redatores supe-
ram aos vinte anos. Eu consegui aos trinta, mas, como meu caminho não 
foi trilhado nas melhores agências do Brasil, precisei fazer o meu próprio 
percurso e tornar a minha agência uma das melhores do Brasil. Mas, acre-
dite, ainda tenho muito a conquistar e a aprender. Assim como você.

As escadas nos levam até onde quisermos.

Técnica
“escada de aprendizagem”5
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ESSE É UM DILEMA SOBRE O QUAL DÁ PARA ESCREVER UM LIVRO INTEIRO.
Funciona assim: quem fi cou milionário na profi ssão e já fez muito fantas-
ma hoje clama por respeito e seriedade na profi ssão. Basicamente, vale 
aqui o velho e bom ditado:
“Faça como eu digo e não como eu faço.” 

Fantasma é a peça criada exclusivamente para festivais de publicidade, 
com a fi nalidade de mostrar o potencial de criação sobre um produto ou 
serviço. E, geralmente, dá muita discussão. Peças para a sua pasta não são 
fantasmas, são peças especulativas.

Como os clientes apresentados neste manual são fi ctícios, bem como as 
marcas desenvolvidas pelo Henrique Aguiar, você pode concluir que todos 
os trabalhos gerados servirão de exercício para desenvolver sua criatividade.

Os melhores profi ssionais do mercado começaram se exercitando assim.

Fantasmas, você ainda
vai ouvir falar neles 6

O anúncio, criado em 1998, para comemorar a ótima performance da W/Portugal 
que, por determinação da matriz, não inscrevia peças fantasmas.
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O MELHOR CONSELHO QUE VOCÊ PODE TER PARA SE SAIR BEM NESSA

carreira foi dado pela sua mãe e pelo seu pai: SEJA HONESTO. 

Como essa profi ssão envolve direitos autorais, egos, sutilezas e muita vai-
dade, trabalhe todo dia para que, à noite, você consiga dormir tranqüilo, 
com a certeza de que fez o melhor e que agiu da única maneira que se 
espera de alguém: CORRETAMENTE.

Você só precisa saber de uma coisa: nessa profi ssão todo mundo fi ca 
sabendo de tudo e só se colhe aquilo que se planta.

Carreira7
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ARTISTAS PLÁSTICOS QUE FAZEM PROPAGANDA, ESCRITORES DE TV QUE

escrevem também para propaganda, diretores de comerciais que fazem 
anúncios. Pintores que são donos de agência.

Criar faz bem para a mente e para a alma. Dá uma sensação boa de auto-
estima e mostra nossa capacidade intelectual em ação. Por isso, a publi-
cidade conta com tantos talentos artísticos a serviço de uma atividade 
econômica.

Ultrapassar a fronteira entre o artístico e o mundo de negócios da publi-
cidade, freqüentemente, viabilizam o talento e o aprimoramento técnico. 
Porém, o dia-a-dia da carreira pode abafar irremediavelmente esse talento.

Conheço muitos pintores que começaram a fazer anúncio e nunca mais 
tiveram tempo para pintar seus quadros e experimentar novas técnicas. 
Escritores de fi m de semana também não fazem verão depois que entram 
no mundo da publicidade.

Muitas vezes, para exercitar o talento artístico, é melhor fazer um con-
curso público, trabalhar seis horas por dia e dedicar as demais à confecção 
de textos ou telas. É quase um mecenato. Um bom exemplo é o de Carlos 
Drummond de Andrade.

Exercitar uma aptidão publicitária não fará de você um artista; você se 
tornará apenas um profi ssional de negócios, que vai gerar receita para 
alguma empresa e justifi car seu cheque.

Há uma exceção que se chama propaganda social. No próximo item.

Criação em tudo o que se faz 8
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UMA DAS MELHORES COISAS QUE ACONTECERAM EM MINHA VIDA FOI TER

o prazer de fazer da propaganda algo mais útil do que apenas vender 
produtos.

Em Portugal, na W/Portugal, tive a felicidade de criar campanhas para a 
Anistia Internacional, organismo social sério, não vinculado a governos ou 
partidos políticos, que usa o dinheiro arrecadado para contratar advoga-
dos, promover manifestações e fazer lobbies em congressos de países em 
que os direitos humanos ainda não são respeitados.

No Brasil, tive a honra de participar de algumas campanhas contra a Aids 
e o tabagismo, realizadas pelo Ministério da Saúde.

O programa contra a Aids do Ministério da Saúde é um dos melhores do 
mundo e é considerado referência de como se trata e previne a doença.

O combate ao tabagismo foi outra frente de batalha pela saúde que o 
Ministério da Saúde promoveu e da qual tive a sorte de participar por 
trabalhar na Master que atende o Ministério. Por isso, pude colaborar no 
desenvolvimento de propostas criativas que, espero, ajudem as futuras 
gerações a entender o que perdem quando se entregam a esse vício.

De tudo o que a publicidade proporciona a um profi ssional, a publicidade 
para fi ns sociais, visando a mudança de comportamento e a manutenção 
da saúde são, para mim, a melhor recompensa.

A seguir, tenho o prazer de apresentar alguns trabalhos que fi z em minha 
carreira e das quais me orgulho muito. 

A primeira campanha que fi z para o Ministério da Saúde tinha o objetivo 
de suscitar na comunidade a discussão sobre o tabagismo, para que isso 
pudesse chegar ao Congresso Nacional, onde tramitava um projeto de lei 

Propaganda Social9
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que proibiria a publicidade de cigarro na TV e em revistas, restringindo-a 
aos pontos-de-venda.

Mergulhei no trabalho de coração. Acho que cada um faz o que quer, 
inclusive fumar, desde que saiba as regras do jogo e por que milhares de 
pessoas são impelidas ao vício. Já que, de lá, não se sai com tanta facili-
dade.

Naquela época, estava em cartaz um fi lme chamado O informante, sobre 
um cientista da indústria do tabaco que tinha resolvido falar o que acon-
tecia de fato nos porões da indústria.

Uma frase do personagem principal, interpretado por Russell Crowe, ao 
jornalista do 60 minutes, programa norte-americano de entrevistas, foi 
reveladora: “Na verdade, o cigarro é o pacote que contém a droga, a nico-
tina”. Na hora, pensei: “Olha que grande sacanagem!”. É como adicionar 
heroína em balas e distribuir num parquinho.

A cada ano, a nicotina é aditivada com elementos químicos cancerígenos 
mais potentes que a deixam com mais poder e com a possibilidade de 
provocar dependência química no ser humano.

Então, é assim: se todos são trafi cantes, vou colocar um trafi cante do Rio 
de Janeiro dizendo como seria a propaganda dos seus produtos. 

A seguir, os fotogramas do fi lme e o roteiro para você ter uma idéia de 
como foi esse petardo nas intenções da indústria tabagista.
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Cliente: Ministério da Saúde.
Campanha: antitabaco.
Peça: Filme 30”.
Título: “Trafi cante”.

Vemos um trafi cante de drogas mascarado em seu morro, cercado por 
capangas. Ele diz para a câmera: 

– Se eu fosse fazer propaganda dos meus produtos, irmão...

Corta para cenas de esporte e no estilo clássico que os cigarros costumam 
fazer.

– ... eu juntava uma galera sarada, fazendo esporte. Daí o pessoal acharia 
que não vicia, que não faz mal. Daí, meu irmão, virou meu cliente.

Corta para lettering:

– A semelhança com a propaganda de cigarro não é mera coincidência.

– O cigarro é droga, vicia e mata!

Assinatura do Ministerio da Saúde.

Resultado: a lei proibindo a publicidade de cigarros na TV e nas revistas 
foi aprovada e, antecipando-se ao movimento mundial, o Brasil proibiu 
a propaganda de cigarros. Veja o anúncio da revista Trip, aprovado pelo 
Paulo Lima, dono da revista e um antitabagista ferrenho.

Anúncio publicado na revista Trip com o seguinte slogan: “A propaganda de cigarros 
está proibida no Brasil”.
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CAMPANHAS

 ANISTIA INTERNACIONAL

Algumas peças que fi z para a Anistia Internacional de Lisboa estão pre-
sentes em registros históricos do mundo da publicidade, como o Epica 
Book, a revista francesa Photo, o Festival of New York Book, entre outros. 
Seguem algumas delas e um breve relato.

1. Schiffer

Em 1995, na W/Portugal, criei esse anúncio para promover o Ano Inter-
nacional da Mulher.

Como a Anistia sempre trabalha com imagens de pessoas que batalham 
para se libertar da opressão ou que servem de símbolos para causas co-
muns, escolhemos Katia Bengana, uma adolescente argelina que foi para 
a escola sem o véu e, em nome de Deus, foi assassinada.

Pedimos uma autorização à top model alemã Claudia Schiffer e utilizamos 
uma imagem dela para fazer o contraponto entre a mulher do Oriente e 
do Ocidente. Este anúncio foi publicado nas edições sobre o melhor da 
propaganda européia, nas revistas Photo francesa, na Max italiana e no 
Epica Book.
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2. Dez anos de Tianamen

Virou banner, cartaz, outdoor e anúncio. E deu um bafafá com a embai-
xada chinesa em Portugal. Para quem não sabe, em 1999, Portugal entre-
gou Macau, sua última colônia na Ásia, aos cuidados da China, assim 
como a Inglaterra fez com Hong Kong.

A idéia me veio da fi gura mística do chinês que, durante o protesto na 
praça da Paz Celestial, parou sozinho alguns tanques de guerra.

A comemoração dos dez anos desse acontecimento foi bastante divulgada, 
e esta peça ajudou a levantar novamente a polêmica dos direitos humanos 
naquele país, em que a Anistia Internacional tem especial atuação.

Uma das peças criadas para comemorar os 10 anos do massacre da 
Paz Celestial.
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 PERGUNTE POR QUÊ?

Lutar pela mudança de hábitos num país em que as pessoas nem sabem 
que devem lavar as mãos para não ser contaminadas por doenças é um 
tanto quixotesco. Porém, é importante insistir.

Para cada mensagem que se envia, uma camada apreende o conteúdo e 
outra não. Até a próxima mensagem, que deve então ser conduzida de 
modo a se tornar inteligível para aquele público. Por isso, as campanhas 
contra o tabaco, de prevenção contra a Aids, entre outras, precisam ser 
lançadas todos os anos e sempre de uma maneira diferente.

O darwinismo na comunicação existe. Quem não entende uma mensa-
gem, em razão das características do meio social ou pelas próprias limita-
ções, está exposto a maiores riscos.

Para terminar, uma das campanhas que pouca gente viu no Brasil, mas 
que ajudou a resolver um grande problema no país.

 A QUEBRA DE PATENTES

Ao tentar cuidar dos pacientes com Aids, o Ministério da Saúde acabou 
cutucando um vespeiro.

Milhões de dólares eram gastos com dois ou três medicamentos que com-
põem um coquetel para os doentes com Aids. O ministério resolveu então 
ameaçar os laboratórios estrangeiros que não reduziam o preço dos medi-
camentos.

Diante do imobilismo dos laboratórios, o Ministério da Saúde, na fi gura do 
então ministro José Serra, decidiu produzir o medicamento em laborató-
rios brasileiros, um crime que se confi gura como “quebra de patente”. 

Foi um rebuliço. Acusações de pirataria, ameaças de retaliação da Organi-
zação Mundial de Comércio (OMC), como se ali fosse um fórum para se 
debater esse problema.

Pois bem, precisávamos da opinião pública norte-americana a nosso favor, 
para que, sensibilizada com a situação da Aids no Terceiro Mundo, pressio-
nasse seus parlamentares a não abrir um processo contra o Brasil na OMC.
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Campanha criada para sensibilizar a opinião pública norte-americana em favor da luta contra a AIDS no Brasil.

Fizemos a campanha e deu certo! O Brasil não foi acionado na OMC, ape-
sar de o assunto ter sido amplamente discutido. 

Essas são algumas das campanhas relevantes de cunho social de que parti-
cipei. Usar o talento para mudar o mundo não é um sonho inalcançável.
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NÓS PODERÍAMOS CONTINUAR A FAZER EXERCÍCIOS PARA SEMPRE, E VOCÊ

sentiria a evolução paulatina da sua capacidade de criação. É exatamente 
essa a forma de fazer uma carreira publicitária: prática.

É esse o objetivo do Manual prático de criação publicitária e da sistemati-
zação de técnicas de publicidade.

Espero que você tenha aprendido um pouco sobre o dia-a-dia de uma 
agência e chegado até o ponto de ter escrito pequenos roteiros de TV, de 
rádio, ou  layouts de anúncios.

Se você conseguiu, dê um jeito de enviá-los para mim por e-mail ou pelo 
correio, para que eu possa lhe dar um feedback sobre seu trabalho. Ou, 
então, vá direto a uma agência de publicidade e mostre-o para um diretor 
de criação que você admira e comece aí um relacionamento. Se ele criticar 
o que você fez, tente outros, volte a mostrar, permita que vejam a sua 
evolução. Quem sabe um dia alguém aposte no seu talento...

Acredite, de cerca de trinta pessoas cujo trabalho eu vi e pedi que retor-
nassem com novas sugestões, nenhuma, absolutamente nenhuma, voltou 
para continuar esse “relacionamento”.

Já que tanta gente é genial, mostre-se esforçado e conquiste a confi ança 
de diretores de criação de boa vontade.

Boa sorte, espero que você tenha aproveitado.

Flávio

Final 10
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Flávio Waiteman

Manual Prático
de Criação

DE FUTEBOL, NOVELA E PUBLICIDADE TODO BRASILEIRO ENTENDE UM POUCO. Por isso, 
este livro é pra você, vestibulando, universitário, estudante de comunicação e marketing, 
curioso, aspirante, crítico ou admirador.

Que tal conhecer um pouco do dia-a-dia de uma agência de publicidade e seus departamentos? 
Por meio deste manual, você conhecerá alguns recursos de um profissional de criação, os 
valores em questão, suas técnicas de raciocínio, alguns exercícios de redação, técnicas 
básicas de apresentação de roteiros e outras dicas para quem quer se iniciar na carreira por 
meio de um estágio.

O publicitário Flávio Waiteman quis que você encontrasse no Manual Prático da Criação 
Publicitária um método, um passo a passo, para entender um pouco dessa profissão 
excitante. A experiência dele pode melhorar a sua. Afinal, muitas coisas a gente aprende 
apanhando mesmo, mas não necessariamente todas.
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