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Entre as teorias que mais repercutiram sobre o fazer criativo do publicitário, podemos destacar três grandes 
observações metodológicas sobre os efeitos desta linguagem: a A.I.D.A., a U.S.P. e a teoria do Posicionamento de 
Comunicação. Apesar de não serem excludentes, muitos aspectos da A.I.D.A. e da própria U.S.P. foram revisados com 
o tempo, ganhando novos contornos para sua aplicação, em particular com a evolução da relação dos consumidores 
com a publicidade e com os meios de comunicação de forma geral. Ainda assim, é fácil perceber que os princípios 
elementares destas teorias não apenas se mostram válidos, como ainda são elementares para o entendimento da 
linguagem persuasiva na propaganda, o que inclui não apenas os aspectos redacionais (textuais) mas, em igual 
dimensão, os elementos imagéticos das peças publicitárias, controlados pelo Diretor de Arte. 
 
A.I.D.A. 

 
Também conhecido como “funil de vendas” ou “funil do marketing”, a AIDA é um modelo estratégico de fluxo de 
consumo que, a partir da perspectiva daquele que vende, busca ilustrar um percurso teórico que o cliente deve seguir 
até efetuar a compra de um produto ou serviço. A imagem do funil foi escolhido pois, assim como no funil tradicional, 
este modelo começa capatando largas quantidades de consumidores na sua primeira etapa e vai diminuindo até 
chegar aos consumidores efetivos de um produto. 
 
Em 1898, Elias St. Elmo Lewis desenvolveu um modelo que mapeia a trajetória do cliente desde do momento que uma 
marca ou produto atrai a atenção do consumidor até o ponto da ação ou compra.  

 
O Modelo 

 
ATENÇÃO: É preciso que as pessoas saibam de você. Óbvio! Geralmente, qualquer propaganda é suficiente para atrair 
atenção. Mas com a publicidade presente em todo lugar, só as melhores, mais criativas e chamativas atraem atenção 
necessária. 
 
INTERESSE: Nesse estágio, o consumidor conhece as características do produto/serviço. Mensagens relevantes, 
misteriosas ou que recompensem o cliente são as melhores maneiras de gerar interesse. 
 
DESEJO: Promoções, ocasiões especiais (raras), produtos da moda, benefícios únicos do produto/serviço, marcas 
fortes e a sensação de “eu tenho que ter” são os mais importantes fatores de criação de desejo. 
 
AÇÃO: O mais importante estágio da AIDA é o ato em si: a compra, a assinatura ou até mesmo recomendação para 
um amigo. Depende do objetivo. Mas é nesta etapa que se consegue engajamento do consumidor pela primeira vez. 
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O Funil também é muito utilizado em marketing de conteúdo para orientar o consumidor no processo de vendas, e 
também como base em programas de gestão de relacionamento com clientes (CRM) e gerenciamento de campanhas 
de lead. 
 
U.S.P. 
(Com base em texto de André Damasceno) 
 
Rosser Reeves foi um dos publicitários de maior sucesso nos Estados Unidos entre as décadas de 1930 a 1960. Não 
apenas isso, Reeves foi um teórico da comunicação. Em sua opinião, para vender, uma campanha publicitária deveria 
centrar seu foco em apenas um atributo do produto que fosse exclusivo ou melhor que o dos concorrentes. No início 
da década de 1940, Reeves concebeu o conceito de USP – Unique Selling Proposition. Um belo exemplo da prática de 
sua teoria foi o conceito criado para os chocolates M&Ms: “melt in your mouth, not in your hand” que fez do produto 
um enorme e duradouro sucesso. 
Ao invés de falar que os M&Ms eram saborosos, nutritivos, coloridos, divertidos, etc., Reeves disse ao consumidor: 
M&M derrete na sua boca, não na sua mão. Na década de 1960 a publicidade viveu sua revolução criativa, encabeçada 
por Bill Bernbach, um gênio criativo que transformou anúncios e filmes em peças divertidas e apreciadas pelo público. 
Mais ou menos o que Washington Olivetto fez no Brasil. O “primeiro sutiã” de Bernbach, foi o conceito “Think Small”, 
criado para o fusca nos Estados Unidos, país onde até então se comprava carro por metro. 
Com a revolução criativa, Reeves se retirou do mercado e caiu em certo ostracismo, até porque manchou sua carreira 
criando campanhas nada politicamente corretas para a indústria do tabaco.  
Mas, Reeves tinha razão (e razão científica) em um ponto: toda peça publicitária deve e necessita ter APENAS UM 
ponto de foco. Tudo o mais deve ser acessório. Porque nosso cérebro é capaz de prestar atenção em apenas uma coisa 
por vez. Ao falarmos ao telefone, desviamos nossa atenção para a audição, mesmo dirigindo um automóvel. Ao 
olharmos algo que nos chame a atenção, o cérebro se foca na visão, em detrimento dos outros 4 sentidos. É por isso 
que, antes de “falar” com o nosso público, temos antes que chamar sua atenção com alguma coisa. É por isso que 
anúncios tipo bula de remédio, com 500 atributos do produto não vendem. É por isso que spots de rádio com textos 
monótonos que contam tudo o que o anunciante deseja, não vendem. 
 
Posicionamento 
 
Já na década de 1970, Al Ries e Jack Trout deram a forma a esta teoria com um caráter abrangente que seria 
fundamental para o desenvolvimento contemporâneo da linguagem e planejamento publicitários. Através do livro 
Posicionamento: Uma batalha pela sua mente”, estes autores analisam a história recente da comunicação de 
marketing falando na Era do Produto, na Era da Imagem e na Era do Posicionamento. A Era do Posicionamento ressalta 
a importância de uma estratégia para se ocupar um lugar na mente e no coração das pessoas. 
 
Para Ries e Trout o posicionamento é o que se realiza, a princípio, na mente do cliente em potencial, ou seja, diz 
respeito a um conjunto de ações que permite ao cliente desenvolver uma determinada percepção de um produto, 
pretendida pela empresa. Portanto a mente é um território a ser colonizado e o posicionamento não é uma realidade 
plenamente controlável por quem desenvolve um produto ou serviço, mas está sob controle do consumidor e de sua 
percepção. 
 
O posicionamento é também o primeiro conjunto de idéias que enfrenta os problemas encontrados para se fazer ouvir 
em uma sociedade com excesso de comunicação. Reflete a imagem da marca, a interpretação e a classificação da 
marca na mente e no coração do consumidor, o que se pensa e se diz dela. 
 
Na teoria do posicionamento, isto é, o produto/marca deve ser tratado como uma pessoa, tem que ter uma 
personalidade própria e distinta. Apesar de suas bases já estarem colocadas nos trabalhos do publicitário David Ogilvy 
presidente da Ogilvy & Mather Advertising na década de 60, somente com Ries e Trout este trabalho ganha 
consistência,  já que Ogilvy detinha-se em faar de produtos e não em marcas. Posteriormente, esta teoria foi 
desenvolvida de forma a gerar o entendimento moderno de gestão de marcas. 
  



 
Identidade Visual 
 
O que é uma identidade visual? 
 
As marcas são importantes para as empresas. Apesar de não serem ativos físicos, são importantes tanto para 
corporações, quanto para produtos, serviços e até para o governo e programas públicos. Originalmente pensadas 
como símbolos distintitivos entre produtores de determinados bens de consumo, este conceito meramente identitário 
evoluiu de forma significativa no século XX, transformado a lógica da identidade visual. A marca, originalmente seria 
um conjunto de textos, símbolos e imagens com a clara intenção de marcar (identificar) quem havia produzido 
determinado produto. A manteiga produzida pela indústria alfa. O café moído da empresa beta. 
 

Figura 01 
 
 
 
 

 

Raio Encarnado 
Transportadora de Valores 

 
 
 
A identidade visual se consolidou como um conjunto de elementos sígnicos. As teorias clássicas no entanto não 
respondem mais a lógica das marcas. Hoje, as marcas representam um pacto de consumo, um espécie de invólucro 
visual para valores, promessas e expectativas de consumo que transcendem a própria apresentação da marca. 
 
Tipografia e Identidade Visual 
 
A palavra tipografia vem da fusão dos termos gregos typos (forma) e graphein (escrita) e é exatamente disso que ela 
trata: das formas das letras e do alfabeto escrito.  Conceituada como “a arte e o o processo de construção e concepção 
na composição de um texto, seja em substratos físicos ou digitais”, a Tipografia tem como objetivo dar ordem 
estrutural a dinâmica morfológica da escrita. 
 
Algumas questões são fundamentais para a escolha tipográfica numa identidade visual. A primeira delas é a sua 
legibilidade: de nada escolher uma fonte com grandes valores plásticos se o leitor tem dificuldade de entender seus 
caracteres. Outra questão fundamental é a sua capacidade de ser visualmente envolvente: é de grande valor escolher 
fontes agradáveis ao olhar e que tenham questões estéticas equilibradas. A funcionalidade é um aspecto diretamente 
relacionada a capacidade de uma matriz tipográfica estar adequada aos usos de uma determinada identidade visual. 
Um exemplo claro disso são fontes ilustrativas, que funcionam muito bem de forma isolada, mas não servem para 
compor grandes blocos de texto.  
 
Uma vez que a Tipografia é elemento importante da identidade visual devemos entender três aspectos que devem ser 
levados em consideração na sua escolha, especialmente por sua relação com os demais elementos da Identidade 
Visual: 

• A Tipografia deve dar hierarquia a parte textual, ordenando-a. 
• A tipografia deve colaborar ao processo de construção da identidade da marca, imprimindo uma dinâmica 

própria com os demais elementos da Identidade Visual. 
• No seu modelo ideal, a tipografia nas marcas cria uma mancha visual particular, que funciona como elemento 

sígnico. Estes aspectos sígnicos são facilmente percebíveis em marcas como a da Mcdonalds ou mesmo em 
marcas puramente textuais como a antiga marca de computadores da Sony – vaio. 

 
Determinadas características tipográficas também podem contribuir para este aspecto sígnico, como o uso de itálico, 
que normalmente dá uma ideia de movimento e dinamismo às marcas que utilizam este recurso. Já o uso de fonte 

Símbolo 

Logotipo 

Decodificador 



serifadas denota tradição. O uso de marcas manuscritas também pode significar personalização ou mesmo a idéia de 
artesanal (feito à mão) em determinado segmentos. 
Gestalt e Direção de Arte 
 
O homem é atingido continuamente, por um número muito grande de estímulos sensoriais diferentes, e, apesar disto, 
não percebe o mundo em que vive como uma acumulação de sensações isoladas ou caóticas, mas sim, organiza os 
estímulos e percebe-os como objetos. Uma grande imagem verde é percebida como uma montanha; um som distante 
é percebido como uma banda que se aproxima; uma série de sensações de pressão no braço são percebidas como 
uma mosca; e assim por diante. 
 
A percepção de um objeto como um todo unitário e não apenas como uma coleção de estímulos é, em parte, resultado 
da aprendizagem, mas também é devida a tendências inatas de organização perceptiva. Devemos isto ao estudo da 
Gestalt. Segundo a Gestalt temos quatro fundamentos perceptivos, três elencados no princípio do agrupamento e um 
quarto tratado no Princípio Geral do Fechamento. 
 
O Princípio do Agrupamento guia a organização perceptiva humana dentro de diversos critérios que, através da 
aprendizagem, nos convencionamos a utilizar cada vez com maior intensidade. Para o comunicador o conhecimento 
deste princípio leva a uma melhor organização da mensagem desde a criação de cenários, construção de cenas e 
roteiros, produção até a criação de peças publicitárias. Os critérios do princípio do agrupamento podem ser: 
 

Figura 02 

 
 

a) Proximidade -  Pode ser um critério e é a proximidade que nos faz perceber 4 
colunas de pontos na figura 2, parte (a) em vez de 6 filas de 
pontos. 

 
b) Semelhança -  a semelhança entre si também determina o seu agrupamento 

perceptual e na figura 2, parte (b) vemos então linhas 
alternadas de pontos e “xis” ao invés de colunas de pontos e 
“xis” alternados. 

 
c) Continuidade -  o agrupamento também pode ocorrer por continuidade, como 

na figura 2 parte (c). Esta tendência faz com que percebamos 
um semicírculo, cortado por uma linha reta. Apenas com 
esforço conseguiremos ver uma linha reta que de repente 
torna-se curva. 

  
 
 
 
 
 



 

 
Outro importante princípio da Organização perceptiva é o do Fechamento. Pelo Princípio do Fechamento, tendemos 
a "preencher" as partes em falta no estimulo, a fim de perceber um todo significativo. Na figura 3, "preenchemos" os 
espaços vazios e percebemos um quadrado e um retângulo. 
 
A tendência natural do fechamento costuma ser habilmente aproveitada pela publicidade. Em alguns anúncios de TV, 
por exemplo, quando ouvimos uma pequena canção (jingle), sobre um determinado produto e quando o anúncio já 
foi repetido o número suficiente de vezes para que a canção tenha sido aprendida e quando o início da canção é ouvido 
nós “completamos” mentalmente a mensagem participando ativamente da propaganda. 
 
 
 

 

Figura 3 



1912, Max Wertheimer:

• O olhar é uma experiência criativa.

• Ver é diferente de olhar.

GESTALT



“...Não se vê, sente ou percebe em isolamento –

a percepção está sempre ligada ao  

comportamento e ao movimento, à busca e à  

exploração do mundo. Ver não é suficiente, é  

preciso olhar também...”

SACKS, Oliver W, Um antropólogo em Marte: sete histórias paradoxais, 4. ed.,São Paulo, Companhia das Letras, 1995, p. 132.

VER



Rick Griffin

Cartaz para o show de Chuck Berry (1967)

Extraído de Material do      

GESTALT



Sergio Moctezuma

Cartaz para o show de James Brown (2009)

GESTALT



Todos os elementos textuais possuem duas  

camadas de significação, um semântica que diz  

respeito ao sentido, ao significado da palavra e  

outra gráfica que diz respeito ao desenho das  

letras, palavras e frases e seu valor estético.

PALAVRAS

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.



PALAVRAS

Logomarca de Herb Lubalin

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.



PALAVRAS

Logomarca de Herb Lubalin

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.



Logomarca de Herb Lubalin

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.

PALAVRAS



Logomarca de Herb Lubalin

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.

PALAVRAS



Campanha para a CBS “Quem ri por último ri melhor” Direção de arte de LouDorfsman

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.

PALAVRAS



Elementos fundamentais do layout impresso: Composição, equilíbrio, forma e cor.

As imagens assim como as palavras também  

possuem várias camadas de significação, uma  

relacionada a seu significado evidente e outra  

decorrente de sua forma gráfica e de seu  

diálogo com o layout, com a mensagem e com  

o conceito.

IMAGEM



Criação de Milton Glaser  

Exposição de obras

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.

IMAGEM



Anúncio de jornal para canal CBS para série  

“Of BlackAmerica”

Direção de arte de Lou Dorfsman

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.

IMAGEM



Cartaz de El Lissitisky para governo soviético

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.

IMAGEM



Cartaz para o laboratório Parke Davis criado por Richard Bergeron

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.

IMAGEM



Cartaz  

para o remake

do filme “O Informante”  

Layout de Saul Bass

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.

IMAGEM



Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.

IMAGEM



Equilíbrio em design gráfico não significa  

necessariamente proporcionalidade, antes disso é  

a forma como os elementos textuais e  

iconográficos se equilibram, muitas vezes o  

equilíbrio se constrói com tensão e desproporção.

EQUILÍBRIO

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.



EQUILÍBRIO

Ilustração de

Saul Bass para

Tylon Products

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.



EQUILÍBRIO

Elementos fundamentais do layout impresso: Composição, equilíbrio, forma e cor.

CarloVivarelli



EQUILÍBRIO

Cartaz de El Lissitisky para Pelykan (Anos 20)

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.



EQUILÍBRIO

HERBERT MATTER PONTRESINA 1935

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.



EQUILÍBRIO

LASLO NOHOLY NAGY

Elementos fundamentais do layout impresso: Conceito, composição, equilíbrio, forma e cor.
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