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RESUMO
A publicidade possui diversas funções, dentre elas a promoção de produtos, serviços 
e ideias. Ela evoca sentimentos e emoções que são intencionados pelo briefing 
mercadológico. Um dos seus objetivos é convencer o consumidor a uma atitude 
favorável em prol de uma marca. Para tal, os conhecimentos de diferentes áreas são 
utilizados, como a arte e o design, que atraem o leitor pela estética e pela funcionalidade. 
Contudo, por vezes, é desejável representar situações que não são simples ou possíveis, 
devido a limitações de prazo, de verba, de tecnologia ou produção. Uma das soluções 
amplamente praticadas pelos diretores de arte é a computação gráfica tridimensional, 
ferramenta poderosa capaz de simular qualquer situação que a criatividade humana 
conduza. Este artigo descreve as características desse instrumento e sua relação com 
a publicidade. 
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INTRODUÇÃO

No limiar entre a arte e a matemática, a computação gráfica influenciou as 
produções artísticas a partir da metade do século XX. Azevedo (2003) a define como 
uma ferramenta qualquer, assim como o músico se vale do piano, ou o pintor de seu 
pincel. Entretanto, suas peculiaridades dão ao artista a capacidade de sobrepujar as 
tradicionais técnicas de modelagem e desenho, dadas a abstração e o auxílio que os 
softwares trazem, criando representações complexas e, muitas vezes, inimaginadas. 
O autor ainda reitera que essa ferramenta “proporciona um novo impulso ao artista, 
abrindo novos horizontes, fornecendo meios para se fazer um novo tipo de arte” 
(AZEVEDO, 2003, p.3).

Segundo o autor, o que mais intriga a comunidade científica é a grandiosa 
capacidade que os computadores têm de simular a natureza. Diversas aplicações 
práticas podem ser encontradas com a computação gráfica 3D. Azevedo (2003) cita 
que pesquisas científicas em diversos ramos – engenharia, medicina, arquitetura, 
biologia, astronomia, entre outras – se desenvolveram após o estudo de modelos 
tridimensionais e simulações nas quais a observação seria difícil ou impossível em 
laboratório. A Computação Gráfica Tridimensional criou uma nova realidade, uma 
vez que

[...] se você puder imaginar algo, isso pode ser gerado com a computação 
gráfica. A computação gráfica está a um passo de um novo mundo, repleto 
de aplicações, ainda desconhecidas, e muitas oportunidades de trabalho 
para designers, moderadores, animadores, iluminadores e programadores 
(AZEVEDO, 2003, p. 8) 

Assim, o 3D encontrou seu espaço em jogos, cada vez mais sofisticados e realistas, 
e nos efeitos especiais utilizados no cinema e na televisão. A partir da década de 1980, 
o universo midiático passou a pulsar com diversas produções que envolvessem o 3D. 
Com um início tímido em meros efeitos especiais como em Tron (1980) e Jurassic 
Park (1993) até longas metragens feitas inteiramente a partir desta técnica, como Toy 
Story (1995) e a animação brasileira Cassiopeia (1996), a evolução no fotorrealismo e 
nas ferramentas de produção foram notoriamente perceptíveis.  

Figura 1 - Tron, 1980
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Figura 2 - Jurassic Park, 1993

Além de influenciar as produções cinematográficas, outro setor que se apropriou 
desse recurso foi a propaganda3, que encontrou um novo aliado no desenvolvimento 
das ideias. Segundo Sampaio (2013, p. 57), “o uso dos computadores digitais gráficos 
tem agilizado e facilitado muito as tarefas dos profissionais de produção gráfica, que 
vêm tendo sua função bastante modificada em relação ao esquema tradicional”. O 
objetivo deste texto é compreender o papel da computação gráfica tridimensional na 
construção de ideias e como sua utilização influenciou a direção de arte publicitária.

A COMPUTAÇÃO GRÁFICA

De acordo com a International Organization for Standartization4, computação 
gráfica é definida como “um conjunto de ferramentas e técnicas para converter dados 
para ou de um dispositivo gráfico através de um computador” (AZEVEDO, 2003, 
p.3). Entende-se por dispositivo gráfico qualquer aparelho que reproduza ou recolha 
imagens, como monitores, impressoras e scanners. 

A computação gráfica, então, utiliza a matemática para gerar e manipular imagens. 
O espírito criativo e inventivo está em controlar as equações e fórmulas matemáticas 
(de forma direta ou indireta), com o objetivo de produzir imagens que atendam a 
originalidade do criador. O termo surgiu em 1959, desenvolvido por Verne Hudson 
enquanto trabalhava em um projeto de engenharia (AZEVEDO, 2003). De acordo 
com essa definição, tratamento e manipulações de imagens bitmaps5, manipulação 

3 Para Sampaio (2013), publicidade relaciona-se à comunicação com objetivo mercadológico, ao passo que 
propaganda se relaciona a divulgação de valores e ideias. Contudo, em diversas ocasiões ambos os termos 
são considerados como sinônimos. Neste texto, os termos serão usados segundo essa concepção.
4 http://www.iso.org 
5 Bitmaps são imagens em que cada pixel possui um valor absoluto, armazenado em uma matriz de dados. 
Bitmaps pode ser traduzido como “mapa de bits” (tradução do autor), e esse formato é mais utilizado em 
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de desenhos vetoriais6 e geometrias tridimensionais são tipos de computação gráfica. 
Para efeito didático, Gomes e Velho (1998) a define como um campo de estudo da 
Computação, englobando em dois grupos de diferentes naturezas: imagens digitais e 
modelos geométricos. 

O processamento de imagens age sobre imagens digitais e fundamenta-se na 
manipulação de bitmaps e vetores com o intuito de melhorar ou realçar informações 
(AZEVEDO, 2003). Tratamento e manipulações de fotografias e criação de logotipos 
em programas vetoriais são exemplos desse método. O campo de trabalho é apenas 
bidimensional – através da noção de altura e largura.

Figura 3 - Logotipo bidimensional da empresa São Carlos (esquerda) e sua versão recente em 3D (direita), 
produzida pela empresa Quiçá Design7. 

Entende-se por modelos geométricos a computação gráfica 3D, que “permite 
a criação de modelos a partir de imagens de uma cena” (GOMES E VELHO, 1998, 
p. 3). Estes modelos são representações de objetos de nosso mundo físico, descritos 
e manipulados em um sistema de coordenadas tridimensionais – altura, largura e 
profundidade, em um ambiente virtual. O processo de conversão desses modelos em 
imagens bitmaps é denominado síntese digital, enquanto a transformação de imagens 
já existentes em modelos tridimensionais manipuláveis é classificada como análise 
digital. 

Figura 4 - Modelo geométrico tridimensional de um tênis

fotografias e pintura digital, por permitirem uma ampla gama de cores e qualidade.
6 Vetores são imagens formadas por fórmulas matemáticas. Suas principais características são o tamanho 
reduzido e a facilidade de ampliação. É comumente utilizada em ilustrações e logotipos.
7 http://www.quicadesign.com.br
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Todos esses métodos constituem em práticas de manipulação de imagens. 
Contudo, os processamentos e análises de imagens modificam ícones imagéticos 
previamente existentes no meio digital, enquanto a síntese digital constrói essas 
imagens por intermédio de funções e equações matemáticas. 

É possível abreviar o procedimento de síntese de imagens descrito por 
Azevedo (2003) nos seguintes passos: 1) Modelagem: pode ter referências prévias 
em desenhos ou objetos físicos reais. Aqui são criadas as geometrias e volumes 
das representações por meio de objetos virtuais primitivos (pontos, linhas, planos, 
cubos, esferas, cilindros, cones, entre outros) e modificadores (extrusão, subdivisão 
de superfície, curvatura, chanfro e bísel, etc). Os modificadores alteram a forma e o 
comportamento dos objetos primitivos, que são combinados com o propósito de criar 
modelos representativos, como o molde de uma xícara; 2) Texturização: aplicação de 
detalhes sobre a superfície dos objetos, tais como cores, reflexão, refração e brilho. 
Esses atributos são combinados com o intuito de imitar a aparência de materiais, 
como porcelana; 3) Iluminação: tal qual acontece na fotografia e no cinema, consiste 
em simular emissores de luzes naturais e artificiais para iluminar e compor o objeto 
ou a cena; 4) Animação: definição de comportamento, movimento e expressões 
das geometrias; 5) Renderização: conversão dos modelos geométricos em imagens 
bitmaps.

Figura 5 - Processo de Síntese Digital de uma xícara, excluindo a etapa de animação
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DIREÇÃO DE ARTE NA PUBLICIDADE

As tecnologias ampliam a nossa capacidade de comunicação, e os meios de 
comunicação se transformam em extensões do nosso corpo. “O que é o rádio, senão 
uma forma de ampliar a capacidade de falar - e de ouvir - para mais indivíduos do 
que pode alcançar a voz humana, mesmo amplificada por um megafone? Um lápis é 
a extensão do dedo usado para pintar as paredes de uma caverna.” (GONTIJO, 2004, 
p. 11).

Comunicar é compartilhar algo, tornar comum. Ao longo de sua história, o 
homem foi desenvolvendo os recursos com os quais ele compreendia e interpretava o 
ambiente ao seu redor. “Cada indivíduo se expressou usando as aptidões e as técnicas 
disponíveis em seu tempo. Cada um foi meio, mensagem, emissor e receptor.” 
(GONTIJO, 2004, p. 14)

Uma das formas com as quais o homem expressa aquilo que sente sobre o seu 
cotidiano é a arte. Segundo Costa (2004), a arte, em seu desenvolvimento histórico, 
sempre foi compreendida como uma maneira de exteriorizar a imaginação, os 
sentimentos e a cosmovisão de um artista que, em determinado nível, é compartilhado 
com os espectadores. “A arte não é apenas a glorificação do belo, do significativo, mas 
a relação implícita que existe entre o fato social e a sua expressão” (MOSQUERA, 
1976, p. 63).

Mais que simplesmente tornar o belo visível, a arte é embebida em símbolos e 
significados. Tais sentidos são depreendidos também de forma individual, uma vez que 
a decodificação da mensagem se dá por intermédio da bagagem cultural. Da mesma 
forma, a linguagem publicitária se vale dos mesmos métodos para se comunicar com 
o público-alvo.

Sampaio (2013) define a propaganda como o uso planejado da comunicação com 
o intuito de persuadir o comportamento dos consumidores em prol do anunciante 
que a utiliza. A construção da linguagem publicitária se deu com a incorporação de 
variadas áreas do conhecimento humano, incluindo as artes visuais. A citar, tem-se 
os cartazes publicitários de Henri de Toulouse-Lautrec no movimento artístico Art-
nouveau. A partir da Revolução Industrial, o uso da arte por parte dos esforços de 
venda do capitalismo se intensifica, alterando seu comportamento para um produto 
que obedece às leis econômicas.

O autor ainda discorre sobre a complexidade das pessoas sobre quais atua, que 
são influenciadas por diversos fatores. Para ser eficaz, a peça publicitária necessita 
atender algumas premissas, dentre uma das mais importantes a criatividade, com o 
propósito de “fugir do comum para chamar a atenção do consumidor” (SAMPAIO, 
2013, p. 24). Para ser funcional, a propaganda 

[...] precisa agir sobre os centros sensoriais, emocionais e lógicos do consumidor 
- nesta ordem. Em um primeiro momento, a propaganda é uma sensação que se 
aceita ou se rejeita. Após essa etapa, é uma mensagem que emociona ou não. 
E, por fim, a propaganda persuade, convence pela lógica objetiva, ou mesmo 
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subetiva, ou, então, não atinge o efeito desejado. (SAMPAIO, 2013, p. 25).

Na produção das mensagens publicitárias, muitos setores cooperam com funções 
diferentes para atingir o propósito descrito anteriormente. Dentre elas, temos o setor de 
criação. Newton (2000) o descreve como composto por dois diferentes profissionais, 
redatores e diretores que arte, cuja responsabilidade é cuidar dos aspectos textuais e 
visuais, respectivamente. Ambos trabalham em conjunto para desenvolvimento das 
ideias que seguem um planejamento prévio a partir de informações colhidas do cliente 
pelos setores de Atendimento e Planejamento.

Newton (2000) ainda especifica o uso do design na direção de arte publicitária. 
O mesmo o define como

[...] uma palavra inglesa que significa projeto. Grosso modo, criar um objeto, 
projetar sua funcionalidade, sua utilidade, e dar a esse objeto uma forma para 
que ele faça parte da sociedade, especialmente a de consumo, é fazer design 
(NEWTON, 2000, p. 115.)

O design, no contexto da comunicação, tem função primária de encantar o 
consumidor, persuadindo-o a adquirir os produtos e serviços que anuncia. Para 
ser efetivo, “o anúncio deve basear-se no conhecimento da natureza humana” 
(SANT’ANNA, 2005, p. 77). Todas as variações estéticas, estilos e tendências são 
válidos na construção da mensagem publicitária.

Sampaio (2013) cita que o uso dos computadores digitais influenciou a criação 
publicitária, facilitando e agilizando os encargos dos profissionais da propaganda, 
incluindo aqui os diretores de arte e produtores gráficos. O modo de realização dos 
afazeres foi substancialmente modificado em comparação à tradicional forma de fazer 
propaganda.

A computação gráfica tridimensional passa a ser uma importante ferramenta ao 
criativo, dada sua capacidade de dar existência a signos que são, por vezes, de difícil 
ou impossível concretização no mundo físico, de acordo com os objetivos descritos 
no briefing mercadológico. Tais imagens serão um elo entre a imaginação do criador 
e o interpretante da mensagem. 

Entretanto, a eficácia da interpretação ainda depende do repertório cultural de 
quem recebe a mensagem. Se o conhecimento do público alvo for baixo, a mensagem 
contida nas imagens e nos textos da peça publicitário não será recebida com eficácia. 
Ao criar as imagens por intermédio desta técnica, o diretor de arte considera o

[...] tipo de interpretação que os signos têm o potencial de despertar nos 
seus usuários, nas mentes que o interpretam. O interpretante diz respeito às 
imagens mentais que determinam a significação do signo. Os interpretantes são: 
emocionais, funcionais e lógicos.  (PEREZ, 2004, p. 157.)

Outro elo apontado é a facilidade em chegar a determinados efeitos que seriam de 
produção dispendiosa ou até impossível, a fim de estar sujeito ao prazo e ao orçamento 
do cliente. Situações irreais e o universo lúdico encontram espaço na propaganda em 
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poucos cliques.
A modelagem 3D se disponibiliza como uma excelente ferramenta para 

designers e diretores de arte na produção de peças publicitárias. “Mesmo as imagens 
geradas a partir de equações podem ser consideradas arte, se essas equações forem 
fruto da criatividade e da capacidade do descobridor que manifesta sua habilidade e 
originalidade inventiva” (AZEVEDO, 2004, p. 4). 

Dessa forma, o diretor de arte busca desenvolver uma imagem que seja facilmente 
reconhecida e interpretada pelo público alvo. A computação gráfica e a modelagem 3D 
aparecem como ferramentas que auxiliam o profissional de comunicação na criação 
de peças publicitárias.

A seguir, analisaremos as peças publicitárias produzidas pela agência de 
publicidade AlmaBBPO para o relançamento do produto Pepsi Twist, da Pepsi Co. 
Com a assinatura da campanha dizendo “Se o mundo está chato, dê um twist”, as 
peças protagonizam dois limões personificados que, com irreverência e jovialidade, 
demonstram criatividade e ousadia frente as situações do cotidiano. 

Figura 6 - Limões da Pepsi 

Figura 7 - Limões da Pepsi
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O desenvolvimento dos personagens teve a participação diferentes profissionais, 
mas cabe destacar aqui a empresa Lightfarm Studios8, uma das responsáveis por trazer 
os limões à vida. Em seu portfólio, o estúdio afirma que o processo de criação se valeu 
de duas vertentes: enquanto uma utiliza técnicas de fotografia tradicional, a outra se 
apodera das ferramentas de computação gráfica digital para se adequar ao briefing, ao 
prazo e à verba disponível.

No processo da síntese digital, modelos geométricos são criados referenciando 
elementos do mundo físico, no caso, o limão e a lata. Eles são construídos utilizando 
objetos primitivos nos programas de modelagem, que permitem a inserção de esferas 
e cilindros, entre outras formas. Através de ferramentas chamadas modificadores, 
essas formas primitivas têm seus pontos, vértices e faces modificadas até atingirem o 
formato desejado pelo modelador. Além disso, muitos aplicativos permitem simular 
a manipulação da geometria tal como se fosse uma massa de argila, seguindo as 
tradicionais técnicas de modelagem; assim, pincéis especiais podem ser utilizados 
para conferir as irregularidades presentes nas superfícies das frutas. Ainda, por meio 
de câmeras e scanners especiais, é possível capturar a forma de um modelo existente 
no mundo físico, ou ainda converter um conjunto de imagens bidimensionais em uma 
geometria. A simulação de fluídos permite criar as gotas na superfície do fruto e da 
lata, que conferem à cena sinais de frescor.

Figura 8 - Malha de polígonos com as figuras dos limões, da lata e do estilingue

Uma vez que o modelo do limão está pronto, inicia-se a etapa de texturização, 
combinando cores, reflexões de luz, refração, luminância e mapas de deslocamento, 
entre outros atributos, para criação da superfície desejada. Em especial, a aplicação 
de mapas de deslocamentos pode ser responsável pela simulação dos poros da casca, 
aprimorando o realismo da textura. Outro método comumente usado é o espalhamento 
de subsuperfície, que simula a luz penetrando e se difundindo sob a casca, pele, 
plástico e outros, resultando em um leve efeito translúcido. É possível exportar a 
8 http://lightfarm.com/ 
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superfície 3D para a edição em processadores de imagens bidimensionais; esse 
método é chamado de mapeamento UV e é frequentemente aplicado quando se deseja 
alterar determinadas áreas da textura, conferindo maior veracidade à imagem – por 
exemplo, para determinar áreas mais amareladas, ou aplicar o rótulo do anunciante 
na lata. Ainda é possível simular efeitos de pintura por aerógrafos, pincéis e outras 
ferramentas de texturização diretamente das aplicações tridimensionais.

Figura 9 - Texturização da malha poligonal

Para a animação ou posicionamento dos objetos, cria-se um esqueleto que 
facilita o movimento dos personagens. O animador pode usar referências, animando 
quadro-chaves, ou utilizar simuladores de dinâmica, que permitem criar movimentos 
automatizados semelhantes aos existentes no mundo real, configurando variáveis 
como velocidade, massa, fricção e gravidade. Então, adicionam-se as fontes de luz, tal 
qual ocorre em um estúdio cinematográfico. Além disso, é possível adicionar câmeras 
virtuais, definindo movimento, foco, abertura de diafragma, dentre outros atributos, 
segundo pré-definido na etapa de rascunho ou storyboarding.

Por fim, uma vez modelado, texturizado e animado, a etapa seguinte é a 
renderização, onde todos os dados anteriormente criados são processados e convertidos 
em imagens bitmaps, finalizando a etapa de síntese digital. Diferentes softwares de 
renderização podem conferir resultados diferentes, cabendo ao modelador selecionar 
aquela que lhe proporcionará imagens mais próximas ao desejado. A seguir, as 
imagens e vídeos são encaminhados para edição na pós-produção, que consiste na fase 
de processamento de imagens. Aqui, ocorre a correção de cores, a adição de efeitos, 
composição com outras imagens e textos legais, e a peça publicitária é finalizada e 
encaminhada para veiculação. 
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Figura 10 - Storyboard do comercial de 2002

Figura 11 - Processo de Síntese Digital dos Limões da Pepsi

Figura 12 - Animação do comercial Irmã, da campanha de 2002
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A publicidade, em geral, reflete os sentimentos e a moral de um grupo social 
em determinada época e lugar. E, à medida que novas técnicas e tecnologias são 
desenvolvidas, estas são incorporadas às práticas sociais, como a comunicação. Tudo 
o que for efetivo, econômico e causar empatia junto ao público-alvo é considerado. 
Assim ocorreu com os avanços da tipografia, com as melhorias nas técnicas de 
impressão, com o desenvolvimento das técnicas de desenho e animação tradicional 
e a introdução do microcomputador nas agências de publicidade, a produção das 
peças atingiu um novo patamar, elevando o nível de qualidade, complexidade e 
originalidade.

Dentre os diversos estudos que ampliaram a capacidade criativa e inventiva do 
ser humano, a computação gráfica tridimensional encontrou seu espaço primeiro em 
aplicações científicas, junto a pesquisas e simulações que seriam difíceis ou impossíveis 
de observação em laboratórios. Depois, no campo do entretenimento, produzindo 
conteúdo que esbanja na criação de um universo fantasioso, barateando e encurtando 
processos, efeitos e locações, a níveis de realismo jamais vistos. Por fim, a partir da 
década de 1990, torna-se um forte aliado da publicidade, com um toque sutil de humor 
e irreverência, como podem ser observadas em diversas campanhas clássicas como 
as formigas da  Philco  ou a tartaruga da Brahma. Em particular, observa-se, dentre 
os demais benefícios já citados, que o uso do 3D na criação de personagens lúdicos 
torna-se um facilitador potente na concretização das ideias.  No caso da campanha 
da Pepsi, os personagens são grandes conhecidos do público brasileiro, que gerou a 
retomada da campanha nos anos recentes. 
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COMPUTAÇÃO GRÁFICA 3D NA PUBLICIDADE

RESUMO
A publicidade possui diversas funções, dentre elas a promoção de produtos, serviços 
e ideias. Ela evoca sentimentos e emoções que são intencionados pelo briefing 
mercadológico. Um dos seus objetivos é convencer o consumidor a uma atitude 
favorável em prol de uma marca. Para tal, os conhecimentos de diferentes áreas são 
utilizados, como a arte e o design, que atraem o leitor pela estética e pela funcionalidade. 
Contudo, por vezes, é desejável representar situações que não são simples ou possíveis, 
devido a limitações de prazo, de verba, de tecnologia ou produção. Uma das soluções 
amplamente praticadas pelos diretores de arte é a computação gráfica tridimensional, 
ferramenta poderosa capaz de simular qualquer situação que a criatividade humana 
conduza. Este artigo descreve as características desse instrumento e sua relação com 
a publicidade. 
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