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RESUMO 

 
 

Este trabalho é um projeto experimental, que tem como produto final um prospecto 
sobre os 10 anos do curso de comunicação social da UERN, com o objetivo de 
promover a imagem do curso perante as pessoas que tem interesse em ingressá-lo 
e também para a sua população acadêmica. Para isso buscou-se fazer um 
levantamento de dados sobre os seus dez anos de atividades na Universidade. O 
referencial teórico deste trabalho aborda os elementos de um anúncio publicitário 
impresso, realizando um estudo sobre as cores aplicadas à publicidade, a 
importância do texto e da escolha da tipografia, a funcionalidade dos elementos 
gráficos e da diagramação no processo de criação, bem como a influência que 
contribuem para a construção e desenvolvimento da empatia do indivíduo com uma 
marca. Como resultado desse estudo foi criado o prospecto do curso de 
Comunicação Social, visando a aplicação das teorias estudadas no seu processo de 
criação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: elementos gráficos, diagramação, texto, criação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

This work is an experimental project that has as final product a prospect about the 10 
years of Social Communication Course of UERN, with the objective to promote the 
image of this course in the presence of people the has interest in ingress it and to its 
academic population. To this, it searched to make an uplift of data about its ten years 
of activities in the University. The theoretical reference of this work approaches 
elements of printed marketing advertisement, it realizing a study about the colors 
applied to publicity, the importance of text and the choice of typography, the 
functionality of graphic elements and the diagramming in the creation process, as 
good as the influence that contributes to construction and development of the 
individual‟s empathy with the mark. As result of this study, it was created a prospect 
of Social Communication Course, aiming the application of the studied theories on its 
creation process. 
 
Key-words:  Graphic elements, diagramming, text, creation. 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Síntese Aditiva .......................................................................................... 13 
Figura 2 - Síntese Substrativa das Cores .................................................................. 14 
Figura 3 - Tipografia Criativa ..................................................................................... 27 
Figura 4 - Tipografia Criativa ..................................................................................... 28 
Figura 5 - Grids de diagramação ............................................................................... 34 
Figura 6 - Capa do Prospecto Curso ......................................................................... 44 
Figura 7 - Página 02 Texto de Moisés Albuquerque ................................................. 45 
Figura 8 – Página 3 do Prospecto – Competências e Dicas de Livros ...................... 46 
Figura 9 – Página do Prospecto – Linha do tempo ................................................... 47 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

  

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 9 

CAPITULO 1 OS ELEMENTOS GRÁFICOS DE UMA PEÇA PUBLICITÁRIA ......... 11 

1.1 A cor: várias visões ............................................................................................. 12 

1.2 O uso das cores na produção de peças publicitárias .......................................... 16 

1.3 O uso da Tipografia ............................................................................................. 21 

CAPITULO 2 DIAGRAMAÇÃO .................................................................................. 30 

2.1 A relação texto x imagem em uma peça publicitária ........................................... 35 

3 RELATÓRIO: PORTIFÓLIO DOS 10 ANOS DO CURSO DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL DA UERN .................................................................................................... 40 

3.1 Briefing do Cliente ............................................................................................... 40 

3.1.1 Descrição do Cliente ........................................................................................ 40 

3.1.2 Situação do Mercado........................................................................................ 41 

3.1.3 Objetivos de Comunicação ............................................................................... 42 

3.1.4 Público- Alvo .................................................................................................... 42 

3.1.5 Peças sugeridas ............................................................................................... 43 

3.2 O PROSPECTO .................................................................................................. 43 

3.2.1 A escolha da cor ............................................................................................... 44 

3.2.2 A escolha da Tipografia .................................................................................... 48 

3.2.3 A escolha da Diagramação .............................................................................. 49 

3.2.4 A escolha do Conteúdo .................................................................................... 51 

3.2.5 A mensagem .................................................................................................... 52 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 54 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 56



9 
 

INTRODUÇÃO  

 

Os dez anos da criação do Curso de Comunicação na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte foram o ponto de partida para o desenvolvimento 

deste projeto experimental. Pinho (1990) afirma que a publicidade institucional feita 

para entidades educacionais é feita com o intuito de obter a compreensão e o apoio 

de cada cidadão para a sua tarefa, que é a formação dos indivíduos, e suas ações 

são relacionadas com alunos e ex-alunos, professores, funcionários, os pais e a 

comunidade em geral. 

Este projeto experimental tem como objetivo a publicidade institucional, pois 

procura enaltecer a imagem do Curso de Comunicação Social da UERN, 

destacando os dez anos de suas atividades para a formação acadêmica dos 

profissionais de comunicação. 

A idéia para o desenvolvimento do prospecto se deu a partir da necessidade 

de oferecer informações a respeito das atividades e realizações ocorridas no Curso 

de Comunicação da UERN durante os seus primeiros dez anos de funcionamento, 

tanto para a sua população acadêmica, quanto ao público que ainda deseja 

ingressá-lo. 

Como base para o referencial teórico foram utilizados os autores FARINA 

(2006) e GUIMARÃES (2003 e 2004) para fazer a abordagem sobre a importância 

psicológica das cores na publicidade, WILLIANS (2008) e FERNANDES (2006) para 

ressaltar a importância da escolha adequada do uso da tipografia para a obtenção 

dos melhores resultados na Comunicação e ainda SAMARA (2007) e CESAR (2006) 

conceituando e defendendo a diagramação dentro de um projeto gráfico, além de 

FIGUEIREDO (2005) e RODRIGUES (2001) que completam a pesquisa destacando 

a importância que o texto exerce em completar o sentido da mensagem juntamente 

com os elementos gráficos da peça publicitária. 

O desenvolvimento desse projeto experimental se deu a partir de 

levantamento bibliográfico, que é definido por Macedo (1996) como a busca por 

informações bibliográficas e seleção de documentos que se relacionam com o tema 

da pesquisa, realizando um apanhado das que teorias existentes sobre o assunto e 

como os autores o abordam. Esse levantamento feito para dar embasamento teórico 
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abordando os elementos de um anúncio publicitário impresso, realizando um estudo 

sobre as cores aplicadas à publicidade, a importância do texto e da escolha da 

tipografia, a funcionalidade dos elementos gráficos e da diagramação no processo 

de criação, que auxiliaram no desenvolvimento do produto final, o prospecto. 

O trabalho está dividido da seguinte forma: No primeiro capítulo foram 

abordados os seguintes temas: as cores e suas influências na publicidade e o uso 

da tipografia. No segundo capítulo foi feita uma abordagem sobre os conceitos da 

diagramação e sua importância na criação de produtos impressos, ainda foi falado 

da mensagem publicitário e como ela busca trabalhar em conjunto com os demais 

elementos gráficos na criação de sentido na mente do receptor. E no terceiro 

capítulo é apresentado o relatório sobre o desenvolvimento do prospecto, 

descrevendo como foram feitas as escolhas para ao seu desenvolvimento. Por fim, 

são colocadas as considerações finais sobre o projeto experimental. 
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CAPITULO 1 OS ELEMENTOS GRÁFICOS DE UMA PEÇA 

PUBLICITÁRIA  

 

Este capítulo discute sobre os aspectos visuais que compõe um projeto 

gráfico, abordando pontos que vão desde as escolhas mais apropriadas do uso e 

influências das cores nas artes gráficas, as diferentes aplicações da tipologia, além 

de contemplar os aspectos que compõe a distribuições dos elementos em uma peça 

publicitária.  

 Com os avanços da tecnologia, a informação foi democratizada, tornando-se 

disponível e acessível ao indivíduo e devido ao grande fluxo de mensagens, surge a 

necessidade de destacar o anunciante dos demais, atrair o olhar do consumidor, 

chamar sua atenção para a mensagem que está sendo anunciada, nesse momento 

surge a importância do conhecimento dos conceitos de design, para que o uso 

correto das técnicas proporcione que o produto ou marca sejam percebidos em meio 

ao turbilhão de informações e mensagens publicitárias. 

O anúncio trabalha com a imaginação do consumidor, em geral em sua 

composição elementos gráficos como imagens, cores, fotolitos, ilustrações, tipos, 

entre outros elementos e segundo Waiteman (2006) a imagem, com o título pode 

passar uma ideia ou sugerir algo que o convença a entrar no texto, ou anotar o 

número do telefone ou o endereço de email.  

Collaro (2000, p.17) destaca que a preocupação com o aspecto visual está 

cada vez mais forte, pois a apresentação de uma peça visualmente agradável é 

imprescindível num mercado cada vez mais competitivo: 

 

O sucesso de uma peça impressa é resultado de ousadia, mas 
sempre com conhecimento de causa, pois o profissionalismo não 
pode estar ligado à sorte. Podemos ter um sistema de composição 
altamente sofisticado, fotolitos de primeira geração, com alta 
definição, suporte de qualidade, porém todos esses componentes 
estarão sendo desperdiçados se os impressos não forem projetados 
com equilíbrio e proporção.  

 

Essa preocupação com o resultado dos produtos publicitários torna cada vez 

mais justificável a presença de profissionais com conhecimento técnico para a 

execução dos trabalhos nos meios de comunicação. 
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Assim, todo o suporte visual que irá compor o material publicitário, o conjunto 

de elementos que tornam visível a mensagem, são todas as partes que devem ser 

consideradas e aprofundadas para poderem ser utilizadas com a maior coerência 

em relação à informação, elementos como as cores, a tipografia, a diagramação e o 

próprio discurso publicitário, devem ser previamente estudados, pois o domínio do 

conhecimento sobre eles permitirá que sejam feitas as escolhas mais adequadas 

para que ocorram os efeitos de persuasão sobre a „verdade‟ e a funcionalidade 

busca vender ao seu destinatário final. 

Vale esclarecer que os termos Publicidade e Propaganda são utilizados ora 

como sinônimos, ora com significados diferentes, eles podem adquirir distinções em 

nível teórico, como é definido por Santos (2005), a publicidade como processo de 

acepção de mensagens com a finalidade de predispor o receptor a praticar uma 

ação específica, e o conceito de propaganda como a mensagem desenvolvida com 

finalidade de mudar a atitude do público em relação a uma ideia. No presente 

trabalho os termos são utilizados como sinônimos, pois não há uma norma que 

discipline a utilização dos dois termos. 

 

1.1 A cor: várias visões 

 

As cores são de grande importância na representação gráfica de qualquer 

artefato de design. As cores são responsáveis por amarrar ou não a atenção do 

público. Em que cada cor, possui um valor simbólico para os usuários, influenciando 

diretamente suas decisões em relação ao que lhe está sendo oferecido, de fato isso 

é bastante compreensível afinal, a visão é o sentido que se desenvolveu com mais 

força nos seres humanos, Widrich (2013) afirma que se torna compreensível que 

90% da avaliação de um produto correspondam ao quesito cor. 

Segundo Calazan (2006) cor é como o indivíduo percebe o espectro da luz, 

cada cor equivalendo a um comprimento de onda da luz, uma vibração 

eletromagnética que nosso olho recebe pelas células de nossos olhos e envia a 

informação direto para o nosso cérebro, e no córtex visual a luz é interpretada 

culturalmente como cor. Guimarães (2004) simplifica dizendo que a cor é uma 
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informação visual, causada por um estímulo físico, percebida pelos olhos e 

decodificada pelo cérebro. 

Em imagens digitais e gráficas, as cores são representadas por duas escalas: a 

escala RGB (cores-luz) e a CMYK (cores pigmento). Guimarães (2003) descreve 

como cor-luz como o termo que especifica a cor formada pela emissão direta de uma 

fonte luminosa; e o termo cores pigmento especifica a cor produzida pelo processo 

seletivo de reflexão e absorção da luz. 

O sistema RGB, segundo Guimarães (2003), tem como cores base o vermelho, 

o verde e o azul (Red, Green, Blue) e a mistura de luzes dessas cores, em 

intensidades variadas, resultam em todas as demais cores obtidas por luzes, 

utilizado nos recursos de projeções diretas de imagens, como TV e computadores. 

Esse sistema representa a síntese aditiva das cores, ou seja, a mistura de duas 

cores sempre resultará em uma cor mais luminosa,  quando se mistura as três cores 

primárias em intensidade máxima, alcança-se o branco.  

 

Figura 1 - Síntese Aditiva 

 
Fonte: http://chocoladesign.com/infografico-dicionario-visual-cores-e-tintas. Acesso em 22 de Agosto 

de 2013. 

 

http://chocoladesign.com/infografico-dicionario-visual-cores-e-tintas
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Para Guimarães (2003), o sistema CMYK, formado pelas cores pigmento ciano, 

magenta, amarelo e preto, e, a mistura dessas cores resulta teoricamente em todas 

as demais cores obtidas por pigmentos. O autor alerta para o fato de que na prática, 

a impureza dos pigmentos (ou tintas) disponíveis requer o reforço do preto nos 

processos de reprodução gráfica. O sistema CMYK representa a síntese subtrativa 

das cores, subtrai a luminosidade, pois a mistura das cores primária resultaria em 

preto. 

Figura 2 - Síntese Substrativa das Cores 

 
Fonte: http://chocoladesign.com/infografico-dicionario-visual-cores-e-tintas. Acesso em 22 

de Agosto de 2013. 

Para Pedrosa (2004), a cor não tem existência material, é tão somente uma 

sensação provocada pela ação da luz sobre os olhos. Diz que a cor mantém uma 

relação tão íntima com a luz que uma vez que, quando falta a luz, não há cor. O 

autor explica que a palavra cor designa tanto a sensação cromática, quanto o 

estímulo que a provoca (a luz ou o pigmento capaz de refleti-la). Mas a rigor, esse 

estímulo se denomina Matiz, e a sensação provocada por ele é que recebe o nome 

de cor. 

As cores primárias são definidas por Guimarães (2004) como sendo as cores 

indecomponíveis, ou seja, que não podem ser formadas pela soma de outras cores 

http://chocoladesign.com/infografico-dicionario-visual-cores-e-tintas
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e quando misturadas em proporções variáveis, produzem todas as cores do 

espectro solar. Consequentemente, cores secundárias são aquelas formadas pelo 

equilíbrio óptico ou físico entre duas cores primárias em iguais quantidades ou iguais 

intensidades. Na mesma lógica, as terciárias surgem da mistura de cores primárias 

com cores secundárias.   

Outra classificação é feita por Ostrower (2004), com relação à sensação 

cromática que as cores desencadeiam nos indivíduos, de tal forma elas são 

classificadas como cores quentes ou frias, sendo as cores quentes denominadas 

aquelas que têm predominância do vermelho ou amarelo, e as frias por oposição às 

denominadas quentes, são as cores cuja composição predomina a cor azul, tais 

distinções são fáceis de compreender, pois, segundo o autor ela se origina em 

experiências humanas elementares imemoriais.  

Assim, as cores quentes são espontaneamente relacionadas ao calor, fogo e 

sol, enquanto as cores frias se associam a céu, gelo e frio.  No âmbito psicológico as 

cores quentes são estimulantes e produzem as sensações de calor, proximidade, 

opacidade, secura e densidade. Em contraste, as cores frias parecem nos transmitir 

as sensações de frias, leves, distantes, transparentes, úmidas, aéreas e calmantes.  

Farina (2006) destaca que as cores exercem três funções na comunicação 

visual, a de impressionar a retina, a de provocar uma reação e a de construir uma 

linguagem própria comunicando uma ideia, tendo valor de símbolo e capacidade. 

Guimarães, (2003) explica que na comunicação o uso das cores são vistas como 

informação, desempenhado a função de informar quando são utilizadas com 

determinada função, em determinado objeto. 

 

A aplicação intencional da cor, ou do objeto (considerando-se sua 
cor), possibilitará ao objeto (ou estímulo físico) que contém a 
informação cromática receber a denominação de signo. Ao 
considerarmos uma aplicação intencional da cor estaremos 
trabalhando com a informação “latente”, que será percebida e 
decifrada pelo sentido da visão, interpretada pela nossa cognição e 
transformada numa informação atualizada. (GUIMARÃES, 2001, p. 
15). 
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O uso intencional da cor visa o modo como a mesma será percebida e 

decifrada pela visão do indivíduo, interpretada por sua cognição e que o mesmo 

consiga transformá-la em informação. 

Guimarães (2004) explica que a apreensão, a transmissão e o armazenamento 

da informação “cor” são regidos por códigos, pois a emissão da informação 

cromática não constitui por si só um signo, ela deverá ser recebida pela nossa visão 

é atualizada pela percepção e interpretação de sua materialidade.  

Calazans (2006) afirma que a cor é cultural, que o indivíduo aprende a ver e 

sentir as cores, citando como exemplo disso o fato de que cada cultura apresenta 

um simbolismo próprio para as cores, os ocidentais representam o luto através da 

cor preta, os japoneses pela cor branca. Ou seja, alguns hábitos sociais 

estabelecidos durante um tempo prolongado acabam fixando atitudes psicológicas 

que orientam inconscientemente inclinações aos indivíduos. Há muita relação com a 

bagagem cultural que o individuo traz consigo, pois, para cada pessoa, em cada 

lugar, em cada objeto, as cores têm um significado, ou seja, o significado de uma cor 

depende de seu contexto.  

 

1.2 O uso das cores na produção de peças publicitárias 

 

As cores sempre estiveram presentes desde o começo da história do homem. 

Farina (2006) afirma que a cor sempre fez parte mais das necessidades psicológicas 

do que das estéticas, desde as representações das cores através de símbolos pelos 

egípcios que sentiam na cor um profundo sentido psicológico, depois nas artes, 

Vincent Van Gogh que conferiu às suas pinturas sensações cromáticas 

deslumbrantes, que buscavam transmitir ao receptor as cargas emotivas e 

psicológicas de seu autor.  

Guimarães (2003) reconhece a natureza interdisciplinar das cores, e informa 

que só a partir do século XIX que ocorreram os primeiros estudos científicos sobre a 

cor, tendo a participação de filósofos, físicos e escritores, existindo assim várias 

abordagens, sendo que nenhuma delas exclui ou pode preterir definitivamente as 

informações das outras áreas.  
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E influenciado pelos estudos do século anterior o século XX, considerado por 

Guimarães (2003) como o “século das imagens”, teve o desenvolvimento de sistema 

de mensuração, catalogação e notação das cores, voltados para a aplicação às 

tecnologias das imagens (cinema, artes gráficas, televisão, fotografia). Hoje, afirma 

Waiterman (2006) que publicitários utilizam tais conhecimentos e as técnicas vindas 

das artes plásticas em seus layouts a fim de obter ótimos resultados. 

Farina (2006, p. 23) afirma que, “nas artes visuais, a cor não é apenas um 

elemento decorativo ou estético. É o fundamento da expressão. Está ligada à 

expressão de valores sensuais e espirituais”. Isso é um importante ponto a ser 

observado pelos profissionais responsáveis pela criação de produtos da 

Comunicação.  

As cores enfim, têm tamanha expressividade, que Freitas (2007) destaca que 

elas agem como um transmissor de ideias, tão poderoso que ultrapassa fronteiras 

espaciais e temporais. Não tem barreiras nacionais e sua mensagem pode ser 

compreendida até por analfabetos.  

O uso das cores deve levar em conta os conceitos de harmonia e contraste, 

pois raramente elas são utilizadas sozinhas, geralmente o designer utiliza duas ou 

mais cores. 

Collaro (2006) destaca que as sensações serão analisadas pelo efeito que 

conferem à composição, tais composições podem ser feitas de maneira atenuante 

ou contrastante. O autor completa dizendo que jogar com as cores não é uma tarefa 

simples e quem a está produzindo deverá defini-la de acordo com o projeto e o seu 

respectivo briefing. 

O emprego errado das cores, seu uso excessivo ou sua má articulação com as 

mensagens pode anular completamente os resultados de uma orquestração 

subliminar multimídia, afirma Callazans (2006) e dessa forma é de grande 

importância que o criador saiba o que o produto da Comunicação tem como objetivo, 

sabendo que as cores tem a capacidade de liberar um grande número de 

possibilidades criativas na imaginação do indivíduo. 

Farina (2006) destaca que a propriedade estética que a cor possui na 

publicidade é de grande importância, pois, serve de atrativo para estimular o 

consumo, quando bem utilizada em seus objetivos estratégicos, pode influenciar 
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diretamente na compra ou na satisfação do produto, ou seja, a escolha certa pode 

aumentar o impacto e o reconhecimento da mensagem. O autor diz ainda que as 

cores exercem uma função vital no contexto da mensagem, pois, além de aguçar a 

sensibilidade, são responsáveis por informar, emocionar e persuadir, valendo 

ressaltar que as associações psicológicas feitas pelo homem variam de acordo com 

fatores como a situação de calma ou estresse, o seu modo de vida, o ambiente, a 

iluminação, a saturação da cor, etc. 

Cesar (2006) afirma que o papel da publicidade é vender, e que a cor é um 

importante artifício utilizado para estimular as vendas, devido à grande influência 

que exerce sobre os indivíduos. Mas, para a obtenção de um resultado satisfatório o 

publicitário deverá definir qual a cor será usada na comunicação, observando se o 

produto que ele irá vender se identifica com o psicológico ou com o racional. Sendo 

essa observação de grande importância, pois o consumidor compra tanto por 

emoção, quanto pela razão.  

Farina (2006, p.120) defende a ideia que a cor é uma ferramenta 

mercadológica, destacando a importância que ao se fazer uso de determinada cor 

deverá ser levado em consideração o grau de sensibilidade que o indivíduo se 

encontrará no momento da recepção da mensagem publicitária: 

 

Em síntese, podemos, por exemplo, ser muitos racionais no ato de 
comprar coisas que nos interessam como complemento de situações 
e, ao mesmo tempo, ser motivados simplesmente por detalhe (no 
caso a cor) no caso de coisas que somente constituem uma 
gratificação material a definidos desejos insatisfeitos.  

 

Dessa forma, o comportamento do consumidor com relação ao produto/serviço 

que está sendo oferecido depende diretamente do alcance positivo que a mensagem 

publicitária obteve, podendo o levar ao consumo seja de forma regular ou por 

emoção. 

Farina (2006) diferencia as compras motivadas pela emoção que são aquelas 

que o indivíduo é pego de surpresa, não planejava a compra, simplesmente se 

identificou com o produto, gostou e comprou. Já quando a compra é determinada 

pela razão, a cor ganha uma importância muito maior sobre o consumidor, pois ao 



19 
 

escolher um produto ele sabe o que quer e qual a finalidade exata daquilo que está 

consumindo. 

Outro ponto importante na determinação da cor é saber a qual público a 

comunicação está direcionada, pois, segundo Karsaklian (2008) em um contexto de 

compra toda atividade de informação ou persuasão deve ter conhecimento sobre 

perfil de seu público, já que compreendendo o comportamento do consumidor a 

publicidade trabalhará para estimulá-lo a adquirir esse ou aquele produto.  

Karsaklian (2008) diz que a publicidade “dá vontade” de consumir o produto, 

pois é o trabalho feito sobre as motivações que estimulará os desejos do indivíduo e 

dessa forma ele optará pelo produto que irá satisfazê-lo. 

Farina (2006) faz uma relação entre as cores e as associações afetivas que 

elas conseguem provocar no indivíduo: 

Vermelho: dinamismo, força, energia, coragem, furor, esplendor, intensidade, 

paixão, vigor, ação, calor, dureza, ira, agressividade comunicativa, sensualidade; 

Laranja: desejo, excitabilidade, dominação, sexualidade, força, luminosidade, 

dureza, euforia, energia, alegria, advertência, prazer, tentação, senso de humor; 

Amarelo: iluminação, conforto, alerta, gozo, ciúme, orgulho, esperança, 

idealismo, egoísmo, euforia, originalidade, expectativa, espontaneidade; 

Verde: bem estar, paz, saúde, ideal, abundancia, tranquilidade, suavidade, 

equilíbrio, firmeza, coragem, desejo, descanso, liberalidade, tolerância, serenidade; 

Azul: espaço, viagem, verdade, sentido, afeto, intelectualidade, paz, 

advertência, precaução, serenidade, infinito, meditação, confiança, amizade, amor, 

fidelidade sentido profundo;  

Dourado: sofisticação, nobreza, luxo, fama, glamour, sagrado; 

Preto: tédio, tristeza, decadência, velhice, desânimo, seriedade, sabedoria, 

passado, finura, pena, aborrecimento, carência vital. 

É sabido que a cor é um elemento de grande importância na comunicação 

visual, por ser um componente com grande influência no dia a dia de um indivíduo, 

pois consegue interferir nos sentidos, emoções e intelecto, sendo em grande parte 

responsável por atingir os objetivos que a peça publicitária se propõe. Calazans 



20 
 

(2006) afirma que a cor pode induzir subliminarmente à escolha de uma embalagem 

na prateleira de um supermercado, pode levar a trabalhar mais tranquilamente, pode 

curar a pressão arterial ou ser relaxante. 

Para Gonçales (2009) o uso das cores pode ser vista como uma das 

estratégias do marketing sensorial, esse que tem como propósito fixar a marca, o 

produto ou o serviço através dos cinco sentidos, o que faz com que o consumidor 

crie um vinculo emocional. Na publicidade, para que uma marca, um título, ou uma 

informação, tenham legibilidade é preciso que se análise a cor de fundo deles para 

que haja um contraste, ou, terão a visibilidade prejudicada e dificilmente serão 

memorizados. 

A percepção, como define Karsaklian (2008), é um “processo dinâmico pelo 

qual aquele que percebe atribui um significado a matéria bruta oriunda do meio 

ambiente”. Em outras palavras, perceber significa reagir automaticamente à objetos 

ou eventos externos através dos sentidos. 

Camargo (2009) completa a definição da percepção, classificando as suas 

duas fases: a primeira é a sensação, um mecanismo fisiológico através do qual os 

órgãos sensoriais registram e transmitem os estímulos externos; a segunda fase é a 

interpretação, que permite organizar e atribuir significados aos estímulos recebidos. 

Karsaklian (2008, p.49) explica que a origem da percepção encontra-se num 

estímulo físico que ativa os receptores sensoriais e esses estímulos vem ganhando 

a atenção dos profissionais da comunicação, sendo analisados e utilizados para 

atingir os resultados desejados pelas mensagens e ações publicitárias. 

 

As empresas compreenderam que a utilização dos sentidos do 

individuo facilitava sua relação com os produtos. Assim nos pontos 

de venda tudo é estudado: luz amarela sobre os pães, rosa sobre as 

carnes, música de fundo nas lojas. Tudo é feito para estimular a 

visão, a audição, o olfato do consumidor e fazer com que ele se sinta 

à vontade. 

 

Os cinco sentidos tem conseguido uma atenção especial dos profissionais de 

Comunicação, através do Marketing Sensorial que vem trabalhando uma 

comunicação não-verbal, dessa forma os órgãos sensoriais são bombardeados de 

estímulos publicitários e consequentemente desempenham o papel de 
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transmissores de estímulos mercadológicos que o individuo recebe com o objetivo 

de atrair a atenção. 

1.3 O uso da Tipografia 

 

A tipografia, do grego typographia, quer dizer escrita com tipos. Cesar (2009) a 

define como o processo de criação na composição de um texto, física ou 

digitalmente, usando símbolos alfabéticos, numéricos e de pontuação com o objetivo 

de reproduzi-los múltiplas vezes, minimizando custos e esforço, dando ordem 

estrutural e forma à comunicação impressa. 

Fernandes (2006) define a tipografia como a arte de criar, desenhar e fazer os 

arranjos dos tipos a serem impressos. Em termos gerais, consiste em eleger um tipo 

de letra para um determinado trabalho, de modo que a palavra ou o bloco de 

palavras seja lido sem dificuldade. 

Rossi (2001) define uma fonte como sendo a coleção completa de caracteres 

tipográficos, alfabéticos e para-alfabéticos, incluindo todas as letras maiúsculas e 

minúsculas, números, símbolos e sinais de acentuação e pontuação, que integram o 

alfabeto num determinado corpo, empregados na composição tipográfica.  

De maneira mais clara, a tipografia pode ser definida como a impressão dos 

tipos. Outra nomenclatura bastante utilizada é a de Tipologia, que é definida por 

Cesar (2009) como o estudo da formação dos tipos, do conjunto de caracteres 

tipográficos. Mas no final, a nomenclatura mais utilizada é tipografia. Assim como a 

fonte (família do tipo) é atualmente chamada de tipo. A família é a coleção das 

variações baseada em um único design.  

Willians (2008) afirma que as fontes constituem uma importante ferramenta de 

comunicação, pois, as faces alternativas delas permitem que você dê a expressão 

mais adequada ao documento, pois as características das fontes se comunicam com 

os leitores de maneira que o significado da mensagem ultrapassa a sintaxe. 

De acordo com Waiterman (2006), as letras, assim como as cores transmitem 

sensações aos indivíduos, e o seu formato consegue dizer se a empresa é séria, 

jovem, tradicional, com personalidade, entre outros. O tipo de letra chega a 
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denunciar a atividade de uma empresa. O autor afirma que não é um efeito 

consciente, mas é algo completamente involuntário e automático.  

Ao fazer uso da tipografia o profissional deverá levar em conta o interesse 

visual, visando a escolha adequada de fontes, layout do texto, o tom da mensagem 

publicitária e a relação entre texto e os elementos gráficos na página. Cesar (2006) 

destaca a importância de que todos esses fatores deverão estar combinados para 

que o layout final tenha uma atmosfera apropriada ao conteúdo abordado, 

preservando assim a mensagem principal. 

Atualmente existem inúmeros tipos diferentes e outros tantos continuam a ser 

criados, e a maior parte deles se enquadram, segundo Williams (2008), nas 

seguintes categorias: Estilo Antigo, Moderno, Serifa Grossa, Sem Serifa, Manuscrito 

ou Decorativo. 

 

Estilo Antigo: 

Willians (2008) apresenta como tipos de Estilo Antigo aqueles que se baseiam 

na escrita manual dos escribas, que trabalhavam com uma pena na mão. Tais tipos 

são caracterizados por possuir serifas e as serifas das letras de caixa-baixa sempre 

tem um ângulo. Outra marca presente nesse estilo é a transição do grosso-fino, mas 

esse contraste no traço é relativamente moderado, passando de levemente grosso a 

levemente mais fino, além de possuir uma ênfase diagonal, ou seja, se você passar 

uma linha nas partes mais finas dos traços curvos, a linha será diagonal.  

São exemplos do Estilo Antigo: o Goudy, Palatino, Times, Garamond, entre 

outros. Tais tipos formam o melhor grupo para grandes extensões de texto, pois 

suas características diferenciadas não dificultam no processo de leitura, por isso 

esse estilo é o mais indicado para longos textos. 

Estilo Moderno:  

O Estilo Moderno é caracterizado por Willians (2008) pela evolução da 

sociedade, com o aperfeiçoamento do papel, as técnicas mais sofisticadas de 

impressão e o aumento dos dispositivos mecânicos, os tipos foram perdendo o estilo 

da pena e se tornou mais mecanizado.  
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Os Tipos modernos também possuem serifas só que elas são horizontais e 

não inclinadas, e são muito finas. Nesse estilo a transição do grosso-fino é radical, 

não havendo inclinação da pena, a ênfase é perfeitamente vertical e possuem uma 

estética fria e elegante. 

São exemplos do Estilo Moderno: Bodoni, Times Bold, Ultra, Fenice, entre 

outros. Tipos desse estilo não são boa opção para textos extensos, pois por sua 

grande transição de grosso-fino, em textos longos as linhas finas quase 

desaparecem, as grossas se tornem acentuadas demais, tendo o efeito ofuscante na 

página. 

 

Estilo Serifa Grossa: 

Willians (2008) explica que o surgimento do estilo Serifa Grossa se deu junto 

a necessidade dos publicitários em dar maior destaque as suas „chamadas‟, pois 

antes eles utilizavam tipos do Estilo Modernos e faziam que os pontos mais grossos 

ficassem ainda mais espessos, mas o efeito visual obtido à distância era 

prejudicado, uma vez que os tipos se tornavam somente linhas horizontais, assim a 

solução óbvia para o problema foi fazer que a letra inteira ficasse mais grossa. A 

principal característica desse estilo é que não há pouca ou quase nenhuma 

transição do grosso-fino. 

São exemplos do Estilo Serifa Grossa: Clarendon, New Century, Memphis 

Extra Bold, Schoolbook, entre outros. Tipos com serifa grossa que tem contraste 

grosso-fino suave tem um alto grau de legibilidade, podendo ser facilmente utilizado 

em textos longos, mas criam uma página mais escura que aqueles do estilo antigo, 

pois seus traços são mais grossos e o peso de cada letra é relativamente igual. Esse 

estilo é muito utilizado em livros infantis, por ter sua estética clara e direta. 

Estilo sem Serifa:  

O Estilo Sem Serifa (Sans Serif), como o próprio nome já diz é o tipo que não 

possui serifas nos finais de seus traços. Willians (2008) destaca que nesse estilo 

não há uma transição grosso-fino visível nos traços, as letras tem sempre a mesma 

espessura. 
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São exemplos do Estilo Sem Serifa: Antique Olive, Formata, Folio, Franklin 

Gothic, Futura, entre outros. Fontes sem serifas possuem leveza, suavidade e são 

usadas pra proporcionar um impacto maior, elas são aconselhadas aplicar em 

layouts que precisam de clareza e respiro. Um título, por exemplo, ou mesmo texto 

corrido muito longo, onde facilita bem a leitura rápida.  

 

Estilo Manuscrito:  

O Estilo Manuscrito, segundo Willians (2008), é o que imita a caligrafia 

humana, nesse estilo estão incluídos todos os tipos que parecem ter sido escritos à 

mão, seja com caneta tinteiro, com pincel, lápis ou caneta profissional. Esse estilo 

pode ser segmentado em manuscritos que se conectam, manuscritos que não se 

conectam, manuscritos que parecem ter sido impressos por processo manual, 

manuscritos que imitam estilos caligráficos tradicionais, etc.  

São exemplos do Estilo Manuscrito: Shelley Volante, Legacy, Cascade, 

Linoscript, entre outros. Esse estilo deve ser usado com moderação, nunca devendo 

ser usado em longos textos e nunca com todas as letras em caixa-alta. 

 

Estilo Decorativo:  

O Estilo Decorativo são os mais fáceis de identificar, os tipos desse estilo 

costumam ser engraçados, diferentes e fáceis de usar, mas por serem tão 

diferenciados devem ter seu uso limitado. 

São exemplos do Estilo Decorativo: Party, Juice, Jumper, Fajita, Scarlet, entre 

outros. Esses tipos dependendo de como queira ser utilizado podem trazer de 

maneira espalhafatosa emoções óbvias, ou podem ser manipuladas para que suas 

conotações sejam diferentes da primeira impressão. Sua utilização assim como as 

manuscritas, deve ser feita com moderação e bom senso para evitar o exagero. 

Williams (2008) esclarece que em um texto podem ser utilizados mais de um 

tipo de fonte (ou estilo) para que aumentar o interesse visual do leitor, Fernandes 

(2006) reforça essa ideia afirmando que assim como as cores, as letras, por sua 

forma, contraste ou tamanho pode expressar ideias ou reforçar o significado das 



25 
 

palavras. Assim os contrastes de tipo podem ser de tamanho, peso, estrutura, forma, 

direção e cor. 

Contraste de tamanho: esse tipo de contraste caracteriza-se pelo tipo grande 

versus tipo pequeno. Mas para que obtenha o efeito desejado a diferença não pode 

ser tímida, não deve se contrastar um tipo 12 pontos com um de 14, na maioria das 

vezes eles entrarão em conflito e isso pode ser visto como um erro. Willians (2008) 

afirma que no contraste de tamanho não significa que você tenha que deixar um tipo 

fique grande, significa apenas que deve haver um contraste, exemplo disso é uma 

linha isolada em uma página grande de um jornal, objetivando despertar o interesse 

do leitor. 

Contraste de Peso: O peso de uma fonte se refere à espessura dos traços. A 

maioria das famílias tipográficas é desenhada com vários pesos: regular, bold, 

extrabold ou light. Willians (2008) considera que o contraste de pesos é uma das 

melhores maneiras de aumentar a estética visual de uma página sem redesenhar 

algo, mas você nunca poderá alcançar o contraste belo e marcante se não tiver uma 

fonte com traços grandes e fortes. O peso mais marcante faz com que o produto 

tenha um foco mais forte. 

Willians (2008) afirma que o contraste de peso faz com que a página fique 

mais atraente aos olhos do público, além de ajudar a organizar as informações. 

Exemplo disso é quando se coloca títulos e subtítulos de um sumário em bold, 

facilita a localização das informações importantes e a distinção dos assuntos para 

quem está lendo. 

Contraste de Estrutura: Willians (2008) esclarece que a estrutura de uma fonte se 

refere à maneira pela qual a mesma foi construída. Algumas fontes são construídas 

com pesos iguais, com praticamente nenhuma mudança de peso nos traços (maioria 

das fontes sem serifa). Outras tem grande ênfase nas transições grosso-fino, como 

as modernas. Ainda existem as intermediárias. No contraste de estrutura pode 

combinar tipos de duas famílias diferentes, utilizando duas famílias de estruturas 

diferentes.  

Williams (2008) diz que nesse tipo de contraste devem ser utilizadas duas 

fontes de duas categorias diferentes de tipos, ou seja, pode usar duas fontes 
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serifadas sendo uma delas de estilo antigo e a outra, uma serifada ou moderna, 

sendo cuidadoso e enfatizando o contraste. 

Contraste de Forma: A forma de uma letra refere-se ao seu formato, esclarece 

Willians (2008). Uma forma simples de entender o contraste de forma é pensar 

maiúsculas versus minúsculas. Nesse tipo recomenda-se cautela ao usar letras em 

caixa-alta, já que a legibilidade da palavra fica reduzida.  

Outra maneira de usar o contraste de forma é o Roman versus itálico, em 

qualquer fonte, o estilo Roman significa que a fonte está reta em sua parte superior 

e inferior, opondo-se ao itálico em que está inclinado. Willians (2008) afirma que 

como todos os manuscritos e itálicos têm uma forma inclinada, é importante lembrar 

de nunca combinar duas fontes itálico ou manuscrita diferentes, pois criaria um 

conflito, sabendo que há muitas similaridades entre elas.  

Willians (2008) sugere que não se utilize desse tipo de contraste, mas caso 

queira fazê-lo explique em palavras por que um determinado tipo deve estar 

inclinado, por que ele melhora a estética ou a comunicação do material. Pensando 

mais em termos do tipo horizontal versus colunas de texto altas e estreitas e não em 

termos de inclinação de tipos.  

Contraste de Cores: No que diz respeito ao contraste das cores, Willians (2008) 

esclarece que em páginas em preto e branco uma fonte suave e arejada, com 

bastante espaço entre as letras e entre as linhas cria “uma cor” e textura suaves. 

Uma fonte em bold e sem serifa, pouco arejada, cria uma cor escura, com uma 

textura diferente. Esse é um exemplo de contraste útil para páginas com muito texto 

e sem figuras. 

A autora completa dizendo que com relação ao uso das cores deve se 

lembrar de que as cores quentes vêm na frente e comandam a nossa atenção 

(laranjas, vermelhos), pois nossos olhos são facilmente atraídos pelas cores 

quentes, de maneira que o vermelho cria facilmente um contraste. As cores frias, por 

sua vez, desaparecem gradualmente diante dos nossos olhos. Grandes áreas de 

cores suaves são essenciais para que se crie um contraste eficaz.  

Assim como podem ser utilizados várias fontes em uma mesma página, 

também podem ser utilizados mais de um tipo de contraste. Um exemplo sugerido 

por Willians (2008) é que se estiver sendo utilizadas duas fontes serifadas, cada 
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uma delas tem uma estrutura diferente, é possível enfatizar suas diferenças 

contrastando também sua forma. 

O publicitário deve considerar no momento da criação os benefícios que o uso 

da fonte ideal para o seu projeto, afinal, é preciso levar em conta a legibilidade, a 

adequação ao conteúdo, a estética em harmonia com a peça, entre várias outras 

coisas. A legibilidade tem várias implicações, Fernandes (2006) diz que ela abarca 

um conjunto de estudos que vão desde a percepção dos caracteres e das palavras 

até a facilidade e rapidez da leitura dos textos compostos, nesse ponto devem ser 

observados características como a qualidade do papel em que o material foi 

impresso, se a letra está clara e no tamanho adequado. 

Atualmente, a publicidade tem usado os tipos para desenhar imagens, 

artifícios literalmente lúdicos, Fernandes (2006) diz que essa técnica busca envolver 

o leitor fazendo associações entre o nome do produto anunciado ou algo relacionado 

ao argumento fundamental do anúncio, com intuito de que as palavras transcendam 

o seu caráter literal, gerando imagens mais ricas na mente de quem as lê.  

Ao fazer uso da tipografia criativa (Fig. 3 e 4), de acordo com Fernandes 

(2006), o designer deve levar em consideração que essa técnica potencializa as 

margens interpretativas, dessa forma o seu uso deve estar relacionado a cultura 

precedente, ou seja, a criação de um objeto artístico-estilístico, não pode romper 

inteiramente com o status mental de uma comunidade, havendo o rompimento a 

mensagem se transformaria em algo absolutamente caótico. 

 

Figura 3 - Tipografia Criativa 

 

Fonte: (http://sr-schmidt.blogspot.com.br/2012/02/arte-em-tipografia-que-voce-vai-amar.html) Acesso 
em 22 de agosto de 2013. 



28 
 

 

 
Figura 4 - Tipografia Criativa 

 
Fonte: (http://sr-schmidt.blogspot.com.br/2012/02/arte-em-tipografia-que-voce-vai-amar.html) Acesso 
em 22 de agosto de 2013. 

 

As letras retrabalhadas, e pela semelhança com a imagem transformam a 

estrutura em mais que uma composição simbólica, afirma Fernandes (2006), a 

palavra se mantém palavra, mas ao mesmo tempo se projeta em direção ao ícone, 

devido à tipografia criativa.  

Fernandes (2006) considera que se tornam signos dentro de signos, isso 

porque tanto a palavra ganha outra identidade, como opera uma mudança 

fundamental em sua potencialidade comunicativa. Nesse tipo de composição 

tipográfica o criativo não se detém a percepção habitual que o individuo tem do 

alfabeto, os tipos acabam ganhando certo grau de autonomia, uma capacidade 

representativa que originalmente não dispunha. 

Nesse capítulo foram apresentados conceitos sobre os elementos visuais que 

compõe as peças publicitárias, defendendo seu papel como de fundamental 

importância para atrair o olhar do receptor e fazer com que este veja a mensagem 

que lhe está sendo transmitida, destacando que esses elementos não trabalham 

sozinhos, são utilizados não somente para ilustrar uma peça, mas para trabalhar em 

conjunto com o texto na construção de um sentido, a ideia que se deseja fixar na 

mente do consumidor. 



29 
 

No capítulo seguinte será destacado como a disposição dos elementos 

gráficos é de fundamental importância para a construção de sentido de uma peça 

publicitária, de forma que assim como o uso das cores e tipografia deve levar em 

conta os objetivos pretendidos, a disposição deles dentro da peça também é 

realizada de maneira consciente, visando sempre os melhores resultados. 
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CAPITULO 2 DIAGRAMAÇÃO 

 

No decorrer do capítulo serão apresentados conceitos que giram em torno de 

design, a diagramação e os elementos que a compõe, os tipos de diagramação que 

são utilizados nas produções gráficas, defendendo como a disposição dos 

elementos dentro de um projeto gráfico apresenta uma grande influência dentro do 

processo de significação. 

Cesar (2006) diz que todo layout se inicia com um espaço em branco a ser 

ocupado, nele podem ser colocados textos, imagens, cores. Para ele um layout 

baseia-se em organização, equilíbrio, contraste, inovação, criatividade e 

diagramação. 

Figueiredo (2005) define a diagramação como sendo a distribuição dos 

elementos que compõem o anúncio no espaço do papel e o autor ressalta a 

importância da mesma, afirmando que em uma página tudo é importante, as 

palavras, as ilustrações, as cores, todos os elementos influenciam no sentido do 

anúncio, dessa forma a disposição de tais elementos irão influenciar como o 

observador vai apreender a mensagem. 

Fonseca (2008) afirma que a diagramação é a aplicação prática de um projeto 

de design obedecendo alguns critérios visuais e Azevedo (2006) apresenta o 

conceito de design como aquilo que projeta, compõe visualmente ou coloca em 

prática um plano intencional.  

Willians (2008) define como os quatro princípios básicos de design que estão 

presentes em materiais que possuem um bom planejamento visual são o contraste, 

a repetição, o alinhamento e a proximidade. 

O objetivo do uso do contraste segundo a autora é evitar que elementos 

meramente similares em uma mesma página, elementos como cor, tipos, tamanho, 

espessura da linha, devem ser diferenciados utilizando o contraste. Para ele o 

contraste costuma ser a maior atração visual de uma página, é o que atrai o olhar do 

consumidor. 
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O princípio da repetição, segundo Willians (2008) é o responsável por manter 

a unidade e a organização do projeto. O designer pode repetir a cor, a forma, a 

textura, os tamanhos, os conceitos gráficos, etc. 

A proximidade tende a agrupar itens relacionados, isso não significa que tudo 

deverá estar próximo, significa que elementos logicamente conectados, com algum 

tipo de ligação, também deveriam estar visivelmente conectados. O propósito básico 

da proximidade é organizar, e estando as informações organizadas o texto ficará 

mais simples de ler e memorizar. 

Ao definir o princípio do alinhamento, Willians (2008) alerta que nada deve ser 

colocado de forma arbitraria em uma página, cada item deve ter conexão visual com 

os demais elementos da página. Quando os itens são alinhados na página, 

proporciona coesão e força ao conjunto, mesmo os elementos estando fisicamente 

separados cria uma linha invisível que os conecta, tanto em relação aos olhos, 

quanto à mente. 

Com base nos quatro princípios do design, Fonseca (2008) define como 

função primordial da diagramação, a legibilidade eficiente, a unificação de um 

conceito visual e seus aspectos estéticos, além da racionalização do processo de 

composição da página. Destacando sempre o que é tido como mais importante, 

aquilo que se deseja que o consumidor veja primeiro, assim a ordem dos elementos 

gráficos possibilitará que o consumidor os veja em uma sequência lógica e tenha a 

compreensão da mensagem que o anúncio lhe está enviando. 

Do ponto de vista técnico, Cesar (2006) divide a diagramação em duas 

vertentes: a composição pode simétrica ou assimétrica. Na simétrica os elementos 

são organizados seguindo um mesmo alinhamento e simetria na sua disposição, 

mantem a colunagem e harmoniza a imagem. Já a assimétrica quebra algumas 

regras, os elementos são trabalhados de maneira nada convencional, desalinhados. 

O ritmo é quebrado pela modulagem de textos quebrando propositalmente a 

harmonia da página. 

A hierarquização do anúncio não significa que o mesmo será fatiado, na 

diagramação ele terá seu conteúdo organizado, dessa forma o leitor irá percebê-lo 

de maneira simultânea, tendo os elementos pesos diferentes para que se consiga 

um resultado harmonioso, fazendo com que o público leia não somente os textos, 
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mas leia as imagens, de forma que até mesmo os espaços em branco que são 

deixados pelo design consigam ser compreendidos.  

Azevedo (2006) defende que ponto de partida para que o designer gráfico 

faça a diagramação de uma página é saber que tipo de letra ele necessita, avaliando 

se a sua leitura vai ser possível dentro daquele determinado molde, variando o 

tamanho conforme a finalidade que o tipo terá na peça impressa. 

Uma segunda consideração feita por Azevedo (2006) é a ideia que os olhos 

fazem um caminho costumeiro pela página, em nossa cultura lê-se da esquerda 

para a direita e de cima para baixo, o oposto do que ocorre no Japão, por exemplo. 

Sabendo que o leitor fará uma leitura diagonal do canto superior esquerdo até o 

canto inferior direito, a assinatura do anúncio ficará no pé da página, no centro dele 

ou no canto inferior direito, de modo que reafirme a marca, é o último incentivo à 

ação, na tentativa que o consumidor lembre-se dela quando chegar ao ponto de 

venda do produto anunciado. 

No que diz respeito ao volume de informações, Azevedo (2006) ressalta que o 

diagramador deverá levar em conta qual a finalidade do objeto e para que tipo de 

público a sua peça está direcionada, para anúncios o menos é mais, deve ter em 

mente que a publicidade está ali para atrair sua atenção ou pode passar 

desapercebida. 

É de grande importância a existência de áreas que não contenham imagens, 

textos ou outro elemento de design dentro de uma peça gráfica, pois esses espaços 

em branco, na direção de arte, significam tempo para a leitura e raciocínio do 

receptor. Segundo Figueiredo (2005) o branco em torno do elemento que se deseja 

destacar funciona como uma área de silêncio, ampliando o poder da informação e 

ajuda que o público perceba sua importância. Esse “respirar” trata-se de um tempo 

para que o consumidor processe tal informação e a compreenda, contraponha ou 

complemente esse conhecimento com o restante do que é proposto no anúncio. O 

autor ressalta ainda que uma página onde todos os elementos são distribuídos “por 

igual” torna-se ineficiente, pelo fato de que não há o estabelecimento de uma 

hierarquia tão necessária à comunicação. E como já foi dito anteriormente, o 

pressuposto da diagramação é a hierarquia das informações.  
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 César (2006) apresenta algumas características de uma boa diagramação 

como texto em colunas, o que facilita muito a leitura em caso de espaço muito 

grande, pesos diferenciado entre títulos, subtítulos e textos e um outro aspecto são 

os alinhamentos: centralização, justificação, texto à direita ou à esquerda. De fato 

são corretos, equilibrados, bons. Mas não criativos. 

A diagramação criativa segundo Cesar (2006) seria aquela que quebra os 

padrões, contendo, por exemplo, um alinhamento diferenciado. Pode ser também 

apresentada como um bloco dinâmico com distribuição assimétrica, ou com a 

interação maior entre imagem e texto. De fato, a diagramação pode substituir 

grandes explicações, para Figueiredo (2005) a escolha dos lugares onde as 

informações serão colocadas tem grande importância na construção do sentido.  

Dentro dos conceitos que envolvem a diagramação, surge o chamado Grid, 

que é definido por Samara (2007) como o termo usado para denominar um conjunto 

específico de alinhamentos que funcionam como guia para a distribuição dos 

elementos num formato, é a junção dos elementos visuais que irão compor a peça, 

sendo composto por regras como colunas e linhas, que funcionam como guias para 

a distribuição dos elementos visuais. 

Samara (2007) apresenta os elementos que compõe o grid, são eles:  

Margens: os espaços que sobram entre o limite do formato (tamanho da folha) e as 

áreas que serão usadas para a diagramação, como guias e colunas. Podem ser 

utilizadas para orientar o foco, respiro ou inserção de informações secundárias; 

Guias Horizontais: faixas horizontais, que buscam orientar no alinhamento e 

estrutura o texto, definindo o ponto de partida ou pausas no texto; 

Colunas: são os alinhamentos verticais, que se cruzam com as guias horizontais, 

criando uma divisão em blocos da informação, facilitando a leitura da mensagem; 

Módulos: unidades individuais formados pela junção de colunas e guias horizontais, 

separados em tamanhos iguais, que repetidos por toda a página criam a grade; 

Zonas Espaciais: grupo de módulos, que formam um campo distinto, utilizados para 

reunir uma informação; 

Marcadores: encontrados na parte externa, indicam a posição de informações 

secundárias ou elementos de repetição, como cabeçalhos, rodapé, paginação, etc. 
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Existem diferentes tipos de grids, Samara (2007) os define como: grid 

retangular, grid de colunas, o grid modular e o grid hierárquico.  

 

Figura 5 - Grids de diagramação 

 
Fonte: <http://www.ddiprojeto2.xpg.com.br/elementos_do_projeto_grafico.pdf>. Acesso em 18 de 
junho de 2013. 

 

O grid retangular que possui uma estrutura mais simples é geralmente usado 

para acomodar textos longos e corridos, o grid de colunas é flexível e pode ser 

utilizado para separar diversos tipos de texto ou mesmo informação, podendo ser 

composto por grids diferentes, cada um destinado a um tipo de conteúdo, o grid 

modular é o grid de coluna com muitas guias horizontais, criando módulos, esse tipo 

é muito usado para informações tabulares, gráficos, formulários e diagramas e o grid 

hierárquico que se adapta às exigências do projeto, esse tipo de grid, seja em livros, 

cartazes ou páginas de internet, nele a largura das colunas e entre colunas varia. 

Samara (2007) esclarece que para a criação e escolha do tipo de um grid o 

profissional deverá analisar as especificidades do projeto, analisando as 

características informativas e as exigências de produção do material. E destaca a 

importância em entender que o grid mesmo sendo um guia preciso, nunca pode 

prevalecer sobre a informação. Sua tarefa é oferecer uma unidade geral ao projeto 

sem destruir a vitalidade da composição. 

http://www.ddiprojeto2.xpg.com.br/elementos_do_projeto_grafico.pdf
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2.1 A relação texto x imagem em uma peça publicitária 

 

É sabido que os elementos gráficos têm grande influência na estruturação da 

Comunicação Visual, mas não se pode minimizar a importância e os efeitos que a 

mensagem publicitária faz na relação do receptor, favorecendo a apresentação e 

interpretação do anúncio, completando a ideia que está sendo anunciada. Sobre a 

relação texto/imagem Lupetti (2006) afirma que a imagem completa o texto e o texto 

completa a imagem, dessa forma os dois elementos devem ser utilizados de forma 

harmoniosa.  

O processo de criação de um texto publicitário, segundo Martins (1997), 

consiste em alguém escrever uma sequência de palavras para que outra pessoa a 

interprete. Completa dizendo que um bom texto publicitário busca transformar a 

imagem que se tem de um produto, criando uma nova imagem para o mesmo, forma 

uma ideia afetiva a respeito dele para que o consumidor se manifeste 

favoravelmente com relação a ele. 

Iasbeck, (2002) defende que um anúncio publicitário não é constituído apenas 

pelo texto, nele contem uma série de outros atrativos, que incluem formas, fontes, 

cores, imagens, formatos, além de estratégias criadas e direcionadas para 

impulsionar uma ação – a compra. O autor defende que é possível construir um bom 

anúncio utilizando somente textos (anúncios Alltype), sem a presença de ilustrações 

ou fotografias, mas isso depende do projeto e a especificidade do assunto.  

Martins (1997, p. 106) nos fala que o processo de elaboração formal de um 

anúncio, antes de ser iniciado, “deverá ser precedido de um layout estrutural, para 

exibir e organizar as informações coletadas, assim como para poder-se discutir a 

distribuição dos elementos que irão compor o projeto” e destaca que essa fase inicial 

é de suma importância, pois ajuda a despertar as ideias que servirão para orientar o 

trabalho de criação. 

Ainda no que diz respeito ao planejamento do texto de um anúncio, Martins 

(1997) cita os elementos essenciais para a composição de um bom texto publicitário, 

o primeiro elemento é o tema, que seria a ideia básica que orientará os objetivos da 

comunicação da mensagem, aquilo em que se quer fazer acreditar. O segundo 

elemento que o autor destaca é a distribuição espacial gráfico-visual dos elementos, 
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ou seja, como serão distribuídos dentro do anúncio o título, corpo do texto, 

ilustrações, assinatura da marca, etc. 

Figueiredo (2005) afirma que a função de um anúncio é informar e que é 

impossível contar uma história com apenas uma imagem, diz ainda que “o texto é a 

grande ferramenta da sedução, de convencimento e de transmissão de uma linha de 

raciocínio” e é a chance de aumentar o contato do anunciante com o consumidor. 

Assim como os elementos visuais que foram citados no capítulo anterior, o 

texto precisa cativar o receptor, Martins (1997) afirma que o texto procura influenciar 

o comportamento dos possíveis consumidores através da argumentação, com o 

intuito de convencê-los seja através da razão ou persuadi-los por meio de recursos 

subjetivos e emotivos. 

O texto publicitário “veicula mensagens de determinado produto que se quer 

fazer conhecer, ou vender, assim como serviço ou ideia que se quer promover” 

Martins (1997, p. 113). O autor fala que o papel do redator é traduzir a mensagem a 

fim de que leitor compreenda e exerça o comportamento desejado com relação ao 

que está sendo anunciado. Nesse processo o sujeito que cria deve levar em 

consideração: o público-alvo das mensagens, a adequação do texto à ilustração e 

ao produto, os recursos de linguagens passíveis de serem usados no texto e as 

restrições no código linguístico (redundância, ambiguidade, polissemia) tendo 

ciência do resultado que se pretende atingir, evitando que a mensagem venha a ser 

distorcida. 

Uma vez que se conseguiu atrair a atenção do indivíduo, Figueiredo (2005) 

afirma ser necessário que o anúncio forneça o máximo de informação possível, a fim 

de convencê-lo de que o produto/serviço anunciado vale realmente a pena, dessa 

forma o texto assume a função de dar continuidade ao processo de sedução que foi 

iniciado através das imagens.  

Mas, não basta a simples continuidade, é necessário manter-se interessante, 

cativante e surpreendente até o final. Martins (1997) completa dizendo que “a 

mensagem publicitária deverá ser caracterizada pela novidade, pela surpresa, pelo 

rompimento de normas estabelecidas” e quanto mais ela fugir do óbvio, mais ela 

comunicará. 
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Martins (1997) destaca que o comportamento do consumidor com relação às 

mensagens publicitárias mudou, o indivíduo hoje reluta em ser pressionado, mas 

ainda se deixa seduzir por comerciais que apresentem ideologias subjacentes que 

não o agridem e sim despertam seus desejos e satisfazem suas expectativas. Tal 

informação mostra a importância do uso tanto do sistema de signos nas mensagens, 

quanto o próprio texto. 

A mensagem deve estimular a atitude de consumo do consumidor, Karsaklian 

(2008) define atitude como a predisposição para avaliar de certa forma determinada 

marca ou produto. Eis que a mensagem busca exercer, juntamente com os 

elementos visuais, a atitude positiva do consumidor com o que lhe está sendo 

“vendido”. 

Para Martins (1997, p. 44) a mensagem publicitária presente em uma peça 

gráfica busca exercer uma ação psicológica sobre o consumidor, para conseguir 

dele uma mudança em seu comportamento, deseja conseguir o feedback positivo do 

indivíduo, para isso a mensagem deverá ser muito bem redigida, o autor alerta que 

deverá ser levada em consideração a influência da linguagem verbal na construção 

de um sentido icônico das imagens publicitárias, reforçando a relação entre 

elementos visuais e texto, “a imagem, mais que as palavras, é repleta de sistemas 

de signos passíveis de muitas leituras que a linguagem procura traduzir”. 

De acordo com Iasbeck (2002) em mídias impressas a conjugação de Verbal 

(texto) e Visual (imagem, sejam ilustrações, imagens ou artes gráficas), tem por 

objetivo complementar-se dentro de um espaço limitado de acordo com a 

diagramação, e dessa forma a mensagem só adquire sentido se for lida no conjunto 

do anúncio. Dessa forma, o texto não deve ser analisado fora do seu contexto, sob 

pena de ficar incoerente e inapreensível. 

Iasbeck (2002) afirma que a imagem consegue proporcionar uma explosão de 

sentidos no indivíduo, gerando inúmeras possibilidades de significação, conferindo 

ao texto a função de âncora, agiria dentro da publicidade como um filtro que 

direcionaria o significado da mensagem pretendida pelo emissor. 

Na criação, o publicitário faz uso de conhecimentos técnicos aliados com os 

recursos linguísticos, visando bons resultados pela aplicação de instrumentos que 

tornam a linguagem mais expressiva, Martins (1997, p. 47) define expressividade 
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como o ato de representar ou comunicar por meio de formas lingüísticas impressões 

subjetivas, pensamentos, emoções e intenções. E na redação publicitária deve pôr 

em cada frase do anúncio muita expressividade, tornando à linguagem mais eficaz e 

mais informativa.  

Rodrigues, (2001, p. 21) afirma que a linguagem publicitária busca 

apresentar-se sedutora, dessa forma a escolha dos elementos que irão compor a 

peça publicitária leva em conta a sedução que pretende exercer sob o receptor da 

mensagem: 

A linguagem da publicidade não se restringe apenas ao texto lido ou 
falado. As cores, entonação de voz, objetos presentes no cenário, o 
tipo de letra escolhida, o dinamismo dos takes nas cenas, entre todos 
os elementos que compõe um anúncio, moldam a linguagem.  

 

A objetividade é uma das características que marcam a publicidade, evitando 

o uso de elementos sem vínculos e desnecessários em sua composição, prezando 

sempre por elementos que enriqueçam a informação a ser vendida. 

De fato a sedução e objetividade são características marcantes na linguagem 

publicitária, mas Rodrigues (2001) adverte que a criação de um anúncio requer 

muitos cuidados e sofre muitas influências, sendo a maior delas o público para quem 

a mensagem será enviada. Pois, as escolhas de todos os elementos que irão 

compor a peça devem ser feitas com base no conhecimento do seu público-alvo e o 

comportamento que deseja despertar nele. 

Figueiredo (2005) diz que é condição fundamental para o sucesso do anúncio 

a existência de uma mensagem clara, uma afirmação da marca que pretende fixar 

na mente do consumidor. Na construção de um anuncio deverá ter uma sinergia 

entre todos os elementos, tanto visuais, quanto textuais devem apresentar uma 

unidade de sentido para que a mensagem seja persuasiva. Para isso é necessário 

criar um elo de valores entre do consumidor e as características expressas pela 

comunicação do produto/serviço. 

Com base nas informações apresentadas no decorrer deste trabalho pode-se 

observar que na publicidade nada é usado por acaso, todos os elementos que irão 

compor a peça publicitária são utilizados de maneira consciente, toda a composição 

é planejada para a obtenção dos melhores resultados, pois, tais elementos (visuais e 
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textuais) têm a capacidade de influenciar diretamente no modo como o consumidor 

irá receber e interpretar a ideia que lhe está sendo emitida, dessa forma é de suma 

importância que o publicitário possua o conhecimento técnico sobre os elementos 

que fazem parte do processo de criação publicitária. 

A relação entre teoria e prática é o ponto chave para a construção de um 

produto comunicacional de sucesso, o capitulo a seguir buscará mostrar de que 

maneira os conhecimentos coletados durante a pesquisa bibliográfica foram 

aplicados na construção do prospecto, o produto final deste trabalho, dando ênfase 

ao fato de que saber lidar com os elementos da linguagem visual, cores, tipos, 

formas, entre outros, é de fundamental importância para o sucesso da comunicação. 
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3 RELATÓRIO: PORTIFÓLIO DOS 10 ANOS DO CURSO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DA UERN 

 

3.1 Briefing do Cliente 

 

Para o desenvolvimento do prospecto foi necessário fazer um levantamento 

de dados sobre o Curso de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, sabendo que possuir conhecimento sobre o seu cliente e 

o consequentemente o seu público-alvo são itens fundamentais para o sucesso de 

um projeto de Comunicação. 

 

3.1.1 Descrição do Cliente 

 
O cliente está localizado no Campus central da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte na cidade de Mossoró. Teve sua criação através da Resolução 

N° 054/2002 – CONSEPE/UERN. O curso funciona no turno matutino. No ano de 

2003 recepcionou sua primeira turma de alunos, completando assim 10 anos de 

atividades acadêmicas.  

Segundo dados obtidos no site da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais – 

FAFIC, “o curso de Comunicação Social na UERN é ofertado na modalidade 

bacharelado e conta com três habilitações (publicidade e propaganda, rádio e tv e 

jornalismo)” (2013).  Inicialmente, foram ofertadas 45 vagas (15 por habilitação). 

Devido à necessidade posterior de divisão em igual número de vagas entre alunos 

oriundos de escolas públicas e privadas o curso passou a oferecer através do PSV 

(processo seletivo vocacionado) 48 vagas, 16 para cada habilitação. Ao se inscrever 

no vestibular, o aluno já escolhe qual habilitação irá cursar caso seja aprovado. 

O curso de Comunicação Social, com aulas regulares no turno matutino, tem 

duração mínima de quatro anos (cada habilitação), Para concluir o curso, o aluno 

precisa integralizar oito períodos letivos, que compreendem 2.430 horas de 

disciplinas obrigatórias, 180 horas de disciplinas optativas, 60 horas de disciplinas 
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eletivas e 100 horas de atividades complementares. Além disso, no último período 

do curso o aluno deve fazer o trabalho de Conclusão de Curso, TCC. Para tanto, há 

duas opções: monografia ou projeto experimental. 

O comunicólogo atua nos campos profissionais que apresentam em constante 

e rápida transformação, impulsionada especialmente pelos avanços tecnológicos 

dos meios de comunicação e pela revolução digital que vem promovendo 

manifestações comunicativas.  A exemplo disso podemos observar alguns dos 

campos de atuação das três habilitações ofertadas pelo curso de Comunicação 

social-UERN, de acordo com as definições da FAFIC (2013):   

RÁDIO E TV: O profissional de Rádio e TV tem, como campo atuação direta, 

emissoras TVs abertas e também canais fechados, emissoras de rádio, produtoras 

de conteúdo audiovisual, sites de Internet, produtoras de comerciais e de conteúdo 

para web, agências de publicidade e propaganda, ou ainda, gerenciando e 

produzindo para canais institucionais e coordenando a comunicação interna de 

grandes empresas. 

PUBLICIDADE: O mercado de trabalho nessa área é bastante diversificado, com 

oportunidades em agências de comunicação ou propaganda, estúdios de criação, 

veículos de comunicação, inovação, mídia e pesquisa. O profissional também 

poderá exercer suas atividades nos departamentos de marketing das empresas, em 

produtoras de som e vídeo e na emergente área de mídias sociais. 

JORNALISMO: O profissional de jornalismo tem um campo bem maior do que ser o 

âncora do telejornal, ele  pode atuar na produção e edição de impressos, na 

assessoria de comunicação e de imprensa, no rádio e na tv, como repórter 

fotográfico  e pode trabalhar também com o webjornalismo e ter o seu material visto 

no mundo todo. 

 

3.1.2 Situação do Mercado 

 

A cidade de Mossoró onde está localizado o curso de Comunicação Social-

UERN é a segunda maior do estado do RN em termos econômicos e populacionais 

segundo as estimativas do IBGE 2012. 
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A existência em Mossoró de um número considerável de veículos de 

comunicação (quatro jornais de circulação diária e um com edições semanais; seis 

rádios, sendo quatro AM e duas FM; uma TV a cabo; ainda não há publicitários 

formados na cidade, mas alguns bureaus que prestam serviços publicitários 

começam a ser estruturados), cujos profissionais, em sua maioria, não possuem 

formação de nível superior na área de Comunicação Social. (PPC p.7, 2007) 

É o único curso superior em comunicação social da cidade de Mossoró, por 

esse motiva é o responsável pela qualificação dos profissionais da área de 

comunicação dos municípios circunvizinhos, que inclui municípios do interior dos 

estados da Paraíba e Ceará. 

 

3.1.3 Objetivos de Comunicação 

 

Registrar os 10 anos do curso de Comunicação Social- UERN e alguns fatos 

importantes; 

Tirar algumas dúvidas sobre o curso e suas habilitações;  

Promover a imagem do curso de Comunicação Social-UERN. 

 

3.1.4 Público- Alvo 

 

O público-alvo do prospecto são jovens estudantes, podendo se enquadrar dentro 

das seguintes categorias: 

População acadêmica do Curso de Comunicação Social; 

Alunos do ensino médio e cursinho pré-vestibular interessadas em torna-se 

comunicólogos ou simplesmente conhecer um pouco da faculdade. Desta forma, o 

material propõe uma linguagem dinâmica e de simples absorção; 

Alunos dos demais departamentos da instituição. 
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3.1.5 Peças sugeridas 

 

Foi sugerida uma peça única para esse trabalho, o prospecto, visando o 

aspecto financeiro da instituição que o Curso é pertencente. Uma campanha 

publicitária com diversas peças seria inviável para o cliente. E o prospecto devido ao 

seu formato já atendia os objetivos propostos nesse trabalho. 

 

3.2 O Prospecto 

 

O prospecto é um pequeno impresso, em geral com ilustrações e estampado 

em folha única, às vezes com dobra (prospecto dobrável), em que é anunciada ou 

feita propaganda de qualquer coisa, ou que acompanha um aparelho ou produto, 

com instruções a respeito do uso (Dicionário Aurélio). 

O prospecto também pode ser chamado de folder, Cesca (2006) apresenta 

como definição de folder, o impresso com uma só folha impressa e dobrada para fins 

publicitários. Para ele os folders/prospectos em geral são utilizados para informar 

algo sobre o anunciante, o autor destaca ainda a importância dele para contar a 

história da empresa e diz ainda que, quando possuem uma boa apresentação, 

podem ser conservados pelo recebedor. Neste caso, foi utilizado para contar a 

história do Curso de Comunicação Social da UERN. 

O projeto do folder tem como objetivo principal divulgar o Curso de 

Comunicação Social da UERN para o consumidor potencial, identificado como 

aquele que tem o interesse de ingressar nele, podendo o prospecto “Curso” ser 

adaptado para os demais cursos da Universidade. 

A escolha desse formato foi feita com base na ideia de criar uma peça que 

fosse atraente visualmente, que a sua reprodução não fosse dispendiosa 

financeiramente e que no espaço que a peça oferecia pudessem ser inseridas 

informações e ilustrações que enriquecessem a mensagem institucional que o 

trabalho deseja enviar ao seu público alvo, dentro do objetivo principal que era o de 

atrair a atenção do público para as qualidades que o curso de Comunicação Social 

tem a oferecer. 
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 A escolha se deu também pela funcionalidade das dobras, que têm sua 

utilidade destacada por Gonçalles (2009), o qual enfatiza a importância delas 

mencionando que funcionam como divisores, separando os assuntos e tornando-os 

independentes, o que consequentemente auxilia na leitura das informações. 

 

3.2.1 A escolha da cor 

 

A escolha da cor se deu baseada nos estudos anteriores, abordados no 

capítulo 01, referentes à importância da utilização das cores nas peças publicitárias. 

Com isso, a utilização da cor na criação Prospecto foi baseada nas associações 

afetivas provocadas por elas, visando atrair a atenção do nosso público-alvo que são 

jovens estudantes que estão cursando ou desejam ingressar o curso de 

Comunicação Social da UERN. 

O uso da cor na comunicação é aplicada como poderoso fator de atração, 

buscando criar uma atmosfera adequada, estimulando o rendimento do trabalho. 

Para Farina (2006), seu uso deve estar de acordo com o conteúdo da mensagem, 

além de estar adequado aos conceitos culturais e psicológicos do seu público alvo, 

pois cada indivíduo reage à cor subordinado às suas condições físicas e influências 

culturais. 

Figura 6 - Capa do Prospecto Curso 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na capa do Prospecto Curso, a cor utilizada como principal foi a azul e suas 

variações, que como foi dito no capítulo 01, desperta sensações afetivas ligadas à 
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serenidade, intelectualidade, verdade e confiabilidade. E, como faz parte do projeto 

divulgar o Curso de Comunicação, criando uma relação de empatia com o público 

alvo, a capa segue o pensamento de Farina (2006), que diz ser a cor azul a mais 

lembrada quando os ocidentais querem referir-se à simpatia. 

Para caracterizar a comemoração dos dez anos do Curso de Comunicação 

Social, foi criado um selo comemorativo, o selo de cor amarela, cor geralmente 

utilizada para dar destaque a um determinado objeto, a disposição do selo dos 10 

anos na Capa do Prospecto tinha o intuito de destacar a data comemorativa. 

A presença da cor azul no prospecto também está relacionada às 

logomarcas do Departamento de Comunicação Social e da própria Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, pois ambas as identidades visuais possuem azul 

em sua composição, dessa forma procurou-se manter uma relação do prospecto 

com a Instituição. 

Figura 7 - Página 02 Texto de Moisés Albuquerque 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O conteúdo da página 02 do prospecto, representada na figura acima, é 

mais formal. Com texto do Jornalista e Professor Moisés Albuquerque, o layout 

apresenta o azul como cor de fundo e o branco como a cor do texto. O fundo azul foi 

escolhido seguindo a mesma lógica da capa, pois, como o conteúdo da página era 

um texto de um profissional da área de Comunicação, era preciso que a composição 

visual fosse algo tranquilo além de causar identificação imediata já que o conteúdo 
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do texto do profissional refere-se à chamada principal da capa. A cor do tipo branca 

exposta no fundo azul é uma das misturas com melhor índice de legibilidade 

segundo Farina, além disso, o azul desempenha o papel de empurrar as figuras para 

frente, destacando a ilustração que faz referência ao autor do texto. 

Figura 8 – Página 3 do Prospecto – Competências e Dicas de Livros 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A cor pode ser utilizada como meio de identificação em grande número de 

objetos, imagens e letras, método utilizado na página 03 do prospecto (figura 8). 

Mas, para que o objeto que ganhou a cor tenha o destaque desejado, deverá ser 

observada a cor de fundo no qual ele está inserido, pois a relação de cor de objeto e 

cor de fundo colaboram para o maior nível de legibilidade e visibilidade, facilitando a 

sua leitura e memorização. 

Ao fundo da página estão presentes algumas ilustrações que procuram 

deixar a página mais atraente visualmente ao público-alvo do prospecto, que são 

jovens estudantes, o uso desses desenhos remete ao conteúdo comumente 

encontrado na internet onde o layout é divertido e dinâmico, buscando atrair a 

atenção do público jovem. 
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O uso de cores contrastes, quando bem empregado, tende a conduzir a 

mente do receptor a um conjunto harmônico que desperta o interesse do indivíduo. 

O fenômeno do contraste das cores tende a causar impacto e por meio da tensão 

emocional, atrai a atenção dos leitores e transmite-lhes a mensagem desejada. 

 Exemplo dessa distinção dos objetos dentro de uma página pode ser 

observado na página três do prospecto, onde são apresentados dados sobre as 

competências profissionais dos graduados em Comunicação Social, as informações 

são expostas dentro de formas coloridas, sendo um de cada cor a fim de separá-los, 

ao mesmo tempo em que eles estão unidos, falando do mesmo assunto. 

Na página 03 ao usar as formas com cores diferentes buscou produzir o 

destaque das formas dentro de um anúncio já colorido, tornando os depoimentos o 

centro-focal da página, as demais informações contidas na página tornam-se 

secundárias. Além disso as cores utilizadas foram relacionadas com as habilitações 

de acordo com as suas influências psicológicas: o laranja para Publicidade, por ser 

conhecida como a cor da criatividade, o verde para Jornalismo associando a cor a 

características como firmeza e coragem e o azul para Radialismo associado à 

verdade e intelectualidade. 

Figura 9 – Página do Prospecto – Linha do tempo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

  



48 
 

Na linha do tempo a cor foi utilizada com o objetivo de dar destaque ao texto, 

levando em consideração os contrastes entre o texto e a cor de fundo. Usou-se o 

vermelho nas informações de maior relevância, pois em meio às ilustrações e outros 

elementos contidos na página, as informações sobre o histórico do Curso de 

Comunicação deveriam ter mais destaque na página, e estando elas sendo expostas 

dentro de quadros brancos, que estavam inseridos em um fundo com cores claras, 

as letras em vermelho adquirem um bom destaque, facilitando a localização das 

informações para quem está observando o prospecto. 

 

3.2.2 A escolha da Tipografia 

 

Uma informação transmitida de maneira clara, pertinente e envolvente 

exerce uma forte atração sobre o leitor, bem como as ilustrações e o título atraem 

sua atenção, mas é o texto que encerra toda a informação que ele precisa. Para 

Collaro (2000) o texto é inquestionável em sua abrangência e profundidade, quando 

seu código é adequadamente utilizado e, a maneira de utilizar as letras leva essa 

comunicação um passo adiante, construindo, reforçando ou alterando significados. 

As fontes sem serifas possuem leveza, suavidade e são usadas pra 

proporcionar um impacto maior, elas tem a aplicação aconselhada para os layouts 

que precisam de clareza e respiro, por esse motivo elevando em conta que o projeto 

estava sendo criado para atingir um público jovens estudantes, a tipografia principal 

utilizada na criação do prospecto foi o tipo de fonte sem serifa e a família de fonte 

escolhida foi a Browalia New (em versões regular e negrito).  

Optamos por oferecer na tipografia do prospecto o contraste de estrutura 

dos tipos, pois a fonte principal, a Browalia New, é uma fonte sem serifa e como 

fonte de apoio utilizamos a fonte com serifas, a Cambria, para compor a capa do 

prospecto e o título da matéria escrita pelo professor Moisés Albuquerque, pois essa 

fonte está classificada como uma fonte serifada, que oferecem melhor destaque ao 

texto. 

Os contrastes da tipografia, como são sugeridos por Willians (2008) no 

capitulo 01, foram feitos tanto contrastando o peso dos tipos, na utilização do negrito 

e regular, com intuito de organizar os elementos textuais, quanto pela utilização das 
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cores, buscando dessa forma apresentar um maior contraste entre o texto e fundo, 

de forma que favorecesse a legibilidade da mensagem. 

Foi feito uso da tipografia criativa utilizando o nome do Departamento de 

Comunicação Social – DECOM para ilustrar a linha do tempo, pois, de acordo com o 

pensamento de Fernandes (2006), as letras foram trabalhadas, com o intuito de se 

criar uma semelhança com a imagem de uma estrada criando uma composição 

lógica com o objetivo do conjunto, que era fazer um acompanhamento dos eventos 

que marcaram os dez anos de atividades do curso de Comunicação Social. 

Alinhar os elementos é uma operação imprescindível para conseguir uma 

composição ordenada e lógica, pois como afirma Willians (2008) é importante que 

nenhum elemento deverá ser colocado de forma arbitraria em uma página, cada 

item deve ter conexão visual com os demais elementos da página. 

 Textos perfeitamente alinhados são mais fáceis de ler, não cansam a vista e 

produzem um efeito de equilíbrio que convida à leitura. Nos textos do prospecto foi 

utilizado o alinhamento centralizado para os títulos e o alinhamento justificado para 

os demais textos, com exceção de alguns textos dentro de quadros que, pelo 

raciocínio oposto, quebram a dureza da forma quadrada ao serem alinhados apenas 

pela esquerda (quadros em branco com textos na linha do tempo). Sendo assim, 

consideramos usar o alinhamento justificado (alinhadas tanto à esquerda quanto à 

direita) apenas para textos mais longos e/ou com colunas da mesma largura para 

proporcionar uma organização mais definida dos parágrafos, pois segundo Fonseca 

(2008) esse tipo de alinhamento confere um aspecto limpo e uniforme, além de 

ajudar a manter as linhas do texto bem blocadas. 

 

3.2.3 A escolha da Diagramação 

 

Ao realizar a distribuição dos elementos dentro do Prospecto, levou-se em 

consideração a definição apresentada por Figueiredo (2005) onde apresenta a 

diagramação como sendo a distribuição dos elementos que compõem o anúncio, 

destacando que a maneira que tais elementos irão ser dispostos influencia como o 

observador vai apreender a mensagem. 
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Com isso a elaboração do layout foi consciente, reunindo características 

técnicas dos meios de comunicação gráfica para que a mensagem apresentada 

fosse legível e agradável, buscando assim criar uma peça que fosse atraente aos 

olhos do público, unindo a criatividade à valorização da peça. 

Após planejar de que maneira os elementos seriam distribuídos, foi decidido 

que a diagramação ia servir de suporte visual para a mensagem de forma que 

harmonizasse as informações, assim a diagramação foi realizada a partir do Grid 

Hierárquico, representada pela figura 05 no capítulo 02, referente à diagramação de 

peças publicitárias, o esquema hierárquico de distribuição dos elementos foi utilizado 

por ser a maneira mais eficiente de se organizar os elementos visuais e o texto 

dentro do espaço disponível no prospecto. 

O tipo de Grid escolhido para o Prospecto levou em consideração as 

exigências visuais e informativas do projeto, de maneira que no modelo hierárquico 

a sua construção está diretamente ligada ao conteúdo permitindo uma maior 

flexibilidade na organização dos elementos, justificando a escolha desse tipo, já que 

no Prospecto Curso existia o objetivo de inserir informações importantes, juntamente 

com elementos visuais que deveriam ser distribuídos de maneira atraente e 

ordenada. 

Segundo Samara (2007) o modelo de Grid Hierárquico unifica elementos 

díspares ou cria uma superestrutura que contrapõe elementos orgânicos em uma 

única aplicação, nele os alinhamentos se adéquam ao conteúdo, mas mantendo-os 

proporcionalmente alinhados.  

Dentro da diagramação foi realizada a distribuição de texto em colunas e 

blocos, que segundo Fonseca (2008) torna a leitura mais fácil e confortável. E as 

ilustrações tem a capacidade de tirar a monotonia de um texto, dão visualidade 

pronta, antes da leitura, dessa maneira foram utilizadas na diagramação para tornar 

o conteúdo do prospecto mais atrativo visualmente.  

Na página que contêm a linha do tempo foi utilizada um filete ornamental, 

também conhecido como bigode, para a função de divisor de assuntos, Fonseca 

(2008) destaca que tais adornos costumam ser utilizados para destacar quadros e 

mesmo ilustrações. 
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3.2.4 A escolha do Conteúdo 

 

Inicialmente falaremos brevemente sobre a capa, nela foi inserido em sua 

composição elementos visual, ilustração e selo de 10 anos, e textuais que 

estivessem relacionados com o conteúdo apresentado no decorrer do prospecto, 

pois como já foi abordado a importância de um conjunto harmonioso para alcançar 

os objetivos comunicacionais, foram utilizados elementos que mantivessem uma 

unidade lógica com os demais elementos do projeto. 

Podemos entender a escolha do conteúdo do prospecto analisando-o por suas 

divisões, isto é, as dobras. Para o primeiro espaço (Figura 07), foi decidido que o 

texto deveria tentar criar empatia com o público, tendo o respaldo de alguém 

experiente na área, por isso a escolha do professor Moisés Albuquerque, para falar 

sobre o assunto da diversidade de funções do comunicador, a sua escolha para 

escrever o texto se deu, pois, além da função de professor no curso de 

Comunicação Social da UERN, também possui anos de experiência exercendo 

atualmente a função de diretor de jornalismo, em uma emissora de televisão na 

cidade de Mossoró.  

Na segunda parte do prospecto (Figura 08), é possível observar uma breve 

análise das competências de cada habilitação que compõe do curso de 

Comunicação Social, bem como algumas sugestões de livros acadêmicos indicados 

pelos professores que fazem parte do Departamento de Comunicação Social, as 

indicações foram feitas pelos professores: Ana Lucia Gomes, professora da 

habilitação de Radialismo, José Ricardo da Silveira, professor da habilitação de 

Jornalismo e pelo professor Gustavo Henrique de Oliveira Melo, professor da 

habilitação de Publicidade e Propaganda. 

E, por último, a linha do tempo representada na Figura 09, em que foi utilizado 

o nome do DECOM para desenhar uma estrada, pois o nome Comunicação Social 

não seria viável para o objetivo proposto, pois o nome é muito extenso. Optamos 

pela linha do tempo, pois era a forma mais simples, eficiente e direta de mostrar 

cada ano do curso sem dispendiar muito espaço com conteúdo desnecessário. 

Tendo em vista que o prospecto é um objeto de leitura rápida, não poderíamos 

trabalhar em oposição a essa característica colocando, assim, textos muito longos. 
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Podemos dizer que a linha do tempo é um resumo bem direto dos primeiros dez 

anos do curso.  

Além da linha do tempo a última parte do prospecto também traz QRCodes, 

Prass (2011) define o QRcode como um código de barras em bidimensional que 

pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera 

fotográfica, Esse código, após a decodificação, irá redirecionar o acesso ao 

conteúdo publicado em algum site. Inserimos os QRcodes com links  de trabalhos 

virtuais dos alunos e ex-alunos de Comunicação Social, levando o leitor a observar 

que a produção de conteúdo do curso é intensa e diversificada. 

 

3.2.5 A mensagem 

 

A mensagem publicitária utilizada no Prospecto Curse foi utilizada com a 

função informacional, com o foco de transmitir informações relevantes sobre os dez 

anos de atividades do curso de Comunicação Social da UERN, apresentando tais 

informações de maneira clara e objetiva para que o seu público alvo consiga 

compreender o que está sendo informado e que a leitura não se torne enfadonha ou 

cansativa. 

Ao que de refere sobre informação no Prospecto buscou levar ao público as 

realizações em que o Curso de Comunicação conquistou em seus primeiros dez 

anos de existência, Pinho (1997) destaca a importância da informação, pois ela é, 

em princípio, uma divulgação destinada a esclarecer o público a respeito de 

determinado assunto.  

O texto do prospecto se manteve objetivo, suas mensagens eram fáceis de 

compreender, pois o plano era criar uma peça criativa com conteúdo simples, ou 

seja, que fosse o mais atraente e informativo possível. Rodrigues (2001) defende 

que a objetividade é uma das características mais marcantes na publicidade, pois 

ela evita o uso de elementos sem vínculos e desnecessários em sua composição, 

prezando sempre por elementos que enriqueçam a informação a ser vendida.  

A publicidade de prestígio ou institucional, que é o objetivo deste trabalho, é 

definida por Vestergaard (2000) como aquela que as empresas não anunciam 
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mercadorias ou serviços, mas antes uma imagem ou um nome, tendo como 

pretensão não um incremento em vendas, mas sim a criação de uma receptividade 

duradoura junto ao público. Este tipo de publicidade possui características próximas 

a propaganda política, em que os esforços feitos são para lembrar ao público a 

existência da Instituição, deixando uma impressão geralmente favorável.  

Martins (1997) destaca que a mensagem deverá estar adaptada para o 

espaço em que está sendo veiculada. O texto publicitário procura influenciar o 

comportamento dos possíveis consumidores através da argumentação, com o intuito 

de convencê-los seja através da razão ou persuadi-los por meio de recursos 

subjetivos e emotivos. E a mensagem utilizada no prospecto buscava além de 

informar o seu público-alvo sobre as atividades desenvolvidas no Curso de 

Comunicação Social durante a sua primeira década de existência, também pretendia 

criar uma empatia do público para com a instituição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nas análises das teorias existentes, buscou-se evidenciar que as 

cores possuem características físicas e psicológicas que se comunicam com o 

subconsciente humano. Portanto, elas proporcionam uma forma de comunicação 

muito eficiente que deve ser usada de maneira consciente, pois nenhuma das 

reações que provoca é acidental ou uma mera questão de gosto.  

Posteriormente, é visto que a tipografia, assim como a cor, é um instrumento 

comunicacional bastante eficiente, as faces alternativas delas proporcionam a 

expressão mais adequada ao documento, pois as características das fontes se 

comunicam com os leitores de maneira que o significado da mensagem ultrapassa a 

sintaxe. Na publicidade ela também ajuda potencializando seus resultados. 

Isso se deve ao fato de que na sociedade atual, em que a quantidade de 

informações se torna cada vez maior e, em consequência, mais volátil, aprender a 

utilizar novas formas de comunicação com seu público-alvo se torna uma estratégia 

muito vantajosa que pode ajudar a aumentar o interesse sobre uma instituição. 

Outro fator importante é que esta é uma civilização visual e o homem é submetido a 

vários estímulos que para serem fixados devem ser programados visualmente de 

maneira muito cuidadosa, eis a importância de um projeto bem diagramado, pois os 

espaços são utilizados da maneira mais funcional possível. 

Foi de grande valia a realização desse prospecto, pois, durante a sua 

execução nos foi reafirmada a importância dos conhecimentos acadêmicos 

adquiridos durante todos os períodos da graduação para a realização de um projeto 

de Comunicação Social eficiente e bem planejado, destacando a relação teoria e 

prática que é proposto para um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

O “Prospecto curso” foi desenvolvido com o intuito de promover a imagem do 

Curso de Comunicação Social, visando também esclarecer algumas características 

no que se refere às habilitações, pois essa divisão de atividades costuma ser dúvida 

entre os ingressantes na graduação, que por muitas vezes só vinha a ser 

esclarecidos no decorrer das atividades. A importância do projeto está no fato de 

que o Curso de Comunicação Social completa dez anos de atividades acadêmicas e 
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está iniciando um processo de transição estrutural, vimos a oportunidade de fazer 

um levantamento de informações sobre a sua primeira década e oferecer de 

maneira simples, porém atraente ao público um pouco da história do curso que 

muitos já fizeram parte e outros tantos que ainda farão, na tentativa de deixar uma 

impressão positiva sobre os seus anos iniciais.  

Inicialmente o projeto de criação do prospecto foi idealizado somente como o 

intuito de ser o produto final de TCC, mas dependendo da aceitação do mesmo pelo 

Departamento de Comunicação Social (DECOM), o projeto pode ser adaptado tanto 

para novas edições, dentro do Curso de Comunicação Social, em disciplinas na área 

de criação publicitária no que diz respeito ao aspecto visual do projeto, podendo 

trabalhar com as demais habilitações no que se diz respeito ao levantamento de 

dados e redação do conteúdo que compõe o mesmo. 

Mas o Prospecto Curso não se limita somente ao DECOM, poderá ser 

adaptado para os demais cursos da Universidade, caso haja interesse dos demais 

departamentos em promover uma publicidade institucional ao seu público de 

interesse. 

Por fim, avaliamos o planejamento, execução e acompanhamento prático 

deste trabalho de maneira bastante positiva, pois, através dele nos foi 

proporcionado, momentos de aquisição de experiência profissional e de 

conhecimento do mercado de trabalho, para que, dessa maneira, possamos traçar 

metas e nos identificar mais com a nossa profissão. 
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