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Make My Logo 
Bigger Cream

"Somos o que pensamos. 
Tudo o que somos surge 

com nossos 
pensamentos. Com 

nossos pensamentos, p ,
fazemos o nosso 
mundo." (Buda)
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Plano de Voo

• Técnicas de Criação Sistemáticas
B i t i– Brainstorming

– Briefing
– Questionamento de suposições
– SCAMPER
– Mapa Mental (mindmap)
– Pensamento Lateral (out of box)
– Positivo Negativo e Interessante
– Pensamento Metafórico

• Técnicas de Layout
O que é layout– O que é layout

– Organização de informação
– Layout Simétrico e Assimétrico

• Técnicas de Diagramação
– O que é diagramação
– Convencional
– Modular

Think Different
(campanha da Apple Computer)

• Existem várias definições diferentes para 
criatividade. Para Ghiselin (1952), "é o processo 
de mudança, de desenvolvimento, de evolução 
na organização da vida subjetiva". 

• Segundo Flieger (1978), "manipulamosSegundo Flieger (1978), manipulamos 
símbolos ou objetos externos para produzir um 
evento incomum para nós ou para nosso meio".

• "criatividade é o processo que resulta em um 
produto novo, que é aceito como útil, e/ou 
satisfatório por um número significativo de 
pessoas em algum ponto no tempo" (Stein, 
1974)
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Tipos e Potencial Criativo

Tipos de Criatividade
Pode-se classificá-la segundo o lugar de origem e a forma como se manifesta. 
Um exemplo de classificação por lugar de origem é a seguinte:

Criatividade individual: é a forma criativa expressa por um indivíduo 
Criatividade coletiva ou de grupo: é a forma criativa expressa por uma organização, equipe ou grupo. Ela surge 
geralmente da interação de um grupo com o seu exterior ou de interações dentro do próprio grupo. 

Potencial criativo

Acredita-se que o desenvolvimento do potencial criativo humano tenha início na infância. 
Quando as crianças têm 

suas iniciativas criativas elogiadas e incentivadas pelos pais, tendem a ser adultos ousados, 
propensos a agir de forma 

inovadora. O inverso também parece ser verdadeiro.inovadora. O inverso também parece ser verdadeiro.
Quando as pessoas sabem que suas ações serão valorizadas, parecem tender a criar mais. O 
medo do novo, o 

apego aos paradigmas são formas de consolidar o status quo. Quando sentem que não estão sob 
ameaça (de perder o 

emprego ou de cair no ridículo, por exemplo), as pessoas perdem o medo de inovar e revelam 
suas habilidades 

criativas.

O Processo Criativo

Durante o processo criativo, freqüentemente distinguem-se os seguintes estágios:Durante o processo criativo, freqüentemente distinguem se os seguintes estágios:

Percepção do problema. É o primeiro passo no processo criativo e envolve o "sentir" 

do problema ou desafio. 

Teorização do problema. Depois da observação do problema, o próximo passo é 

convertê-lo em um modelo teórico ou mental. 

Considerar/ver a solução. Este passo caracteriza-se geralmente pelo súbito insight da 

solução; é o impacto do tipo "eureka!“ (insight). Muitos destes momentos surgem 

após o  estudo exaustivo do problema. 

Produzir a solução. A última fase é converter a idéia mental em idéia prática. É 

considerada a parte mais difícil, no estilo "1% de inspiração e 99% de transpiração". 
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O Processo Criativo

A literatura especializada apresenta uma vasta gama de técnicas e ferramentas para apoiar a geração de 
idéias, desde métodos altamente estruturados, até outros totalmente desestruturados. Estas 
abordagens podem ser classificadas em três categorias, reunindo algumas dezenas de ferramentas deabordagens podem ser classificadas em três categorias, reunindo algumas dezenas de ferramentas de 
criatividade:

Estímulos psicológicos: ferramentas que têm o propósito de provocar sua mente e libertá-la dos 
bloqueios mentais que obstruem sua imaginação. Neste grupo estão o Brainstorming, o 
Questionamento de Suposições e o Desafio Criativo.

Orientação do raciocínio: ferramentas que ajudam a orientar o pensamento criativo oferecendo 
conceitos e direções para geração de novas idéias. São métodos medianamente estruturados, com 
plena liberdade de imaginação, mas seguindo orientações genéricas para assegurar um nível 
razoável de relevância. Esta categoria inclui também ferramentas que ajudam a organizar erazoável de relevância. Esta categoria inclui também ferramentas que ajudam a organizar e 
relacionar as informações obtidas e as idéias geradas. Nesta categoria: SCAMPER, Listagem de 
Atributos e Análise Morfológica.

Pensamento Inventivo Sistematizado: técnicas que utilizam a base de conhecimentos derivada das 
experiências inovadoras em diversos campos da atividade humana. Na sua origem, estas técnicas 
foram criadas para apoiar a solução de problemas técnicos mais complexos, especialmente no 
desenvolvimento de novos produtos, sistemas e tecnologias. Nos últimos anos, vimos a ampliação 
da aplicação destas técnicas na solução de problemas gerenciais e sociais. 

O Processo Criativo

Por que tantas ferramentas? 
Não bastariam duas ou três? Poderiam bastar para você, mas a criatividade é um negócioNão bastariam duas ou três? Poderiam bastar para você, mas a criatividade é um negócio 

complexo, onde tentamos agir sobre os bloqueios mentais, ou seja, no subconsciente. Temos de 

considerar que:

• As ferramentas que funcionam para você podem não servir para outras pessoas.

• Cada ferramenta fornece um distinto tipo de estímulo ou orientação, levando a idéias 
diferentes.

• Algumas ferramentas são mais apropriadas para certos tipos de problemas e situações

• Algumas ferramentas são mais apropriadas para certas culturas organizacionais.

• Sua mente pode ficar acostumada com uma ferramenta particular, tornando-a menos eficaz.
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Técnicas de Criatividade

Briefing

O briefing é um conjunto de informações passadas em uma reunião para o desenvolvimento de um trabalho, 

sendo muito utilizadas em Administração, Relações Públicas e na Publicidade. O briefing deve criar um roteiro de 

ação para criar a solução que o cliente procura, é como mapear o problema, e com estas pistas, ter idéias para criar 

soluções. O briefing é uma peça fundamental para a elaboração de uma proposta de pesquisa de mercado. É um 

elemento chave para o planejamento de todas as etapas da pesquisa de acordo com as necessidades do cliente.

Há diversos modelos de briefing. Na verdade, cada agência ou empresa possui o modelo que melhor encaixa de 

acordo com seu modelo de negócios e estrutura interna. Abaixo existem alguns itens que podem compor um 

briefing. elaborado para a execução de um determinado trabalho:

1) Histórico: Aqui é importante que o cliente conte uma história a respeito de seu mercado (o que vem acontecendo 

com ele), da marca, da empresa, ou outras informações relevantes que nos ajudem a compor um cenário.

2) O Problema de Marketing: Este item pode até vir dentro do anterior ou não, mas é muito importante. O histórico 

deve desembocar no problema que o cliente está enfrentado no momento, e que é o pano de fundo para a 

necessidade que ele identificou para a condução da pesquisa. Em outras palavras, é o que ele espera ver resolvido 

depois da pesquisa.

Técnicas de Criatividade
Briefing

3) Objetivo(s) da Pesquisa: Deve ser uma descrição sucinta e estar relacionado com o problema 
anteriormente 

definido.Aqui são apontados aos tópicos que a pesquisa deve cumprir.

4) Padrão de Ação: Talvez um dos pontos mais importantes e normalmente menos lembrados pelos 

clientes. Aqui ele deve definir o que fará com os resultados da pesquisa, independentemente do que 

virá pela frente. Ou seja, que decisão será tomada com os resultados futuros em mãos. O Padrão de 

Ação é um guia fundamental para calibrar e melhor desenhar o plano de pesquisa, definir os 

envolvidos no projeto e para a análise dos resultados, incluindo aí as recomendações estratégicas.

Importante aqui é não incorrer no risco de definir um padrão de ação genérico, por exemplo, "os 

resultados desta pesquisa serão utilizados na definição da estratégia futura da marca". Isso pode até 

ser verdade mas na maioria das vezes é possível ser mais específico. 

Devemos nos perguntar: que aspecto da estratégia da marca?

5) Questões Específicas (ou Áreas de Investigação): Neste item o cliente deve incluir todas as 

perguntas ou áreas de informação que ele precisa/deseja obter, sempre à luz do problema de 

marketing e dos objetivos do estudo.
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Técnicas de Criatividade

Briefing

6) Público-Alvo: Não cabe aqui falar do target do cliente ou de sua marca e sim o público-alvo da 

pesquisa. Atenção para a eventual necessidade de informações além da descrição sócio-demográfica 

básica Muitas vezes é importante considerar elementos adicionais do target a exemplo de dados debásica. Muitas vezes é importante considerar elementos adicionais do target, a exemplo de dados de 

comportamento e atitude.

7) Áreas Geográficas: Definição das áreas geográficas/cidades que o estudo deverá cobrir.Pode-se 

pensar em bairros, como zonas nobres ou menos favorecidas, como campos geográficos de 

delimitação da pesquisa.

8) Materiais Anexos: Neste item o cliente deve relacionar os materiais que farão parte da pesquisa, a 

l d h b d Ch d bé d i i d i Sã f ê iexemplo de photo boards, cartazes, etc.Chamados também de materiais de apoio. São referências, 

geralmente, aos trabalhos anteriores, quando houver.

9) Limitações de Prazo e Custo: Algumas pesquisas acabam não sendo planejadas e conduzidas 

idealmente por limitações de prazo e/ou custo. Cabe ao cliente mencionar alguma restrição no 

briefing, se for o caso.

Técnicas de Criatividade

Briefing

Outras informações

Ainda mais especificamente podem ser acrescentados os seguintes pontos:

* Cenário Atual

* Análise do macroambiente

* Raio-x geral do mercado

* Síntese econômica

* Cultura de consumo

* Empresas competitivas

* Análise Swot (Forças-Strenghts/ Fraquezas-Weakeness/ Oportunidades-Oportunities/ Ameaças-Threats)

* Ameaças

* Oportunidades

* Pontos fracos

* Pontos fortes

* Diagnóstico
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Técnicas de Criatividade

Brainstorming
1. O que é

Brainstorming é uma ferramenta para geração de novas idéias, conceitos e soluções para qualquer assunto ou 
tópico num ambiente livre de críticas e de restrições à imaginação.

2. Quando usar

O Brainstorming é útil quando de deseja gerar em curto prazo uma grande quantidade de idéias

sobre um assunto a ser resolvido, possíveis causas de um problema, abordagens a serem usadas,

ou ações a serem tomadas.

3. Estilo

Geração livre de idéias, num espaço de tempo entre 30 e 60 minutos. Pode durar mais ou menos,

dependendo da complexidade do assunto e da motivação da equipe. Usualmente, é um trabalho

em equipe, mas pode também ser individual. As equipes variam entre 4 e 8 pessoas.

Variações

Brainwriting: as idéias são anotadas em tiras de papel e passadas ao facilitador que as anota numa folha de flipchart, sem identificar os 

autores. Pode-se também usar post-its que são colocados na parede ou quadro.

Brainstorming individual: Algumas pessoas pensam melhor quando trabalham sozinhas. Neste caso, elas podem usar as regras do 

Brainstorming para apoiar a geração de idéias. Pode ser bastante útil o uso do Mapa Mental para classificar e desenvolver as idéias 

geradas.
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Resolução de Imagens

Pausa.
- 4 grupos
- 4 frases4 frases
- 1 técnica

-Neste arquivo você encontrará 4 quadros. Cada um contém uma frase, uma afirmação, um 
fato ou um desafio. Este exercício é para ser realizado em grupo  e cada grupo deverá ficar 
atento a 1 das frases.

-OBJETIVO:
O objetivo deste exercício é estimular a reflexão e a geração de idéias. Não existe resposta 
certa ou erradacerta ou errada. 

PARA INICIAR
Individualmente: Responda às perguntas abaixo.Em grupo: Provoque, estimule o grupo com 
as perguntas abaixo.

Resolução de Imagens"Descobrir consiste em olhar as 
mesmas coisas que todos 

olham e pensar algo diferente".
Albert Szent-Gyorgyi

Grupo 1

"Nada é permanente, 
exceto as mudanças”

Heráclito

Grupo 2

"É preciso sempre estimular os 
funcionários a trazerem idéias 

inovadoras".

Grupo 3

"Como você explica o odor 
para alguém?"

Grupo 4

Todos os grupos devem chegar às respostas para as seguintes perguntas:
1) O que esta frase transmite a você? Por que?
2) Esta frase é verdadeira para você? Quais as razões ?
3) Em que situações você vê, observa este princípio ? 



2/5/2010

9

Técnicas de Criatividade

Questionamento de Suposições

1. O que é

Processo de questionar a validade de regras, procedimentos, situações, informações ou

comportamentos assumidos como verdadeiros e incontestáveis. Nós estamos cercados de

suposições a respeito de porque certas coisas existem e de como funcionam. Acostumamos-nos a

aceitar e a não questionar estas suposições. Na verdade, temos grande dificuldade de enxergar e

reconhecer estas suposições. Com muita freqüência, estas suposições são invocadas como razões

e justificativas para que as coisas sejam mantidas como estão, imutáveis.

2. Quando usar

O Questionamento de Suposições pode ser usado em muitas situações. É especialmente eficaz

quando nos sentimos paralisados por paradigmas de pensamento ou vazio de idéias. É também

muito bom para revitalizar uma reunião chocha.

3. Estilo

Abordagem lógica, de curta duração; pode ser usada tanto individualmente ou como base para

uma sessão de Brainstorming
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Técnicas de Criatividade

SCAMPER

1. O que é

SCAMPER é um conjunto de sete operadores (verbos manipuladores) que possibilitam a

exploração de diferentes maneiras de transformar um objeto, sistema ou processo. O nome desta

ferramenta vem das iniciais dos sete operadores: Substituir, Combinar, Adaptar, Modificar,

Procurar outros usos, Eliminar e Rearrumar.

2. Quando usar

Use o SCAMPER para realizar melhorias ou mesmo recriar objetos, sistemas ou processos a partir

dos já existentes.

3. Estilo

O SCAMPER combina a abordagem de estímulos psicológicos com o pensamento criativo orientado; a imaginação é 

canalizada através dos operadores de modo a explorar caminhos definidos. Os sete operadores funcionam como 

possíveis soluções genéricas e as pessoas são levadas a imaginar soluções mais específicas. Exemplo:

Problema: como reduzir os acidentes domésticos com crianças?

Idéia genérica: combinar as ações de médicos e assistentes sociais.

Solução específica: aproveitar as sessões de orientação às gestantes para ensinar a prevenção de

acidentes domésticos.

Técnicas de Criatividade
MindMap

1. O que é

Mapa Mental (Mind Map) é um diagrama usado para representar palavras, idéias, tarefas ou outros 

itens ligados a um conceito central e dispostos radialmente em volta deste conceito. É um diagrama 

que representa conexões  entre  porções de informação sobre um tema ou tarefa. Os elementos são 

arranjados intuitivamente de acordo com  A Importância dos conceitos. Eles são organizados em 

grupos, ramificações ou áreas.

Pela representação das informações e suas conexões de uma maneira gráfica, radial e não linear, o Mapa Mental  estimula a imaginação e o fluxo 

natural de idéias livre da rigidez das anotações lineares (listagens). O Mapa Mental  explora o fato de que nosso cérebro: 

*  não trabalha de forma linear, mas pula de uma idéia para outra, de forma aleatória, seguindo as associações que  vai descobrindo;

* processa melhor, memoriza e relembra mais facilmente informações que combinam palavras, números,

2. Quando usar

O Mapa Mental é usado para gerar, visualizar, estruturar, e classificar idéias e como uma

ajuda na pesquisa e organização de informações; planejamento de projetos, campanhas,

cursos, livros, artigos e outras tarefas; solução de problemas e tomada de decisão, etc.

apresenta muitas vantagens sobre as anotações na forma de listas:

• A idéia principal é definida com mais clareza. Ela é colocada no centro do gráfico.

• A importância relativa de cada idéia é claramente indicada; quanto mais perto do

centro, mais importante.

• As conexões entre conceitos são imediatamente reconhecidas.

• As revisões são mais efetivas e mais rápidas.

• Fácil inclusão de novas informações.

• A natureza aberta do gráfico estimula o cérebro a fazer novas conexões.
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Técnicas de Criatividade

MindMap

1. O que é

Mapa Mental (Mind Map) é um diagrama usado para representar palavras, idéias, tarefas ou outros itens ligados a um conceito central e dispostos 

radialmente em volta deste conceito É um diagrama que representa conexões entre porções de informação sobre um tema ou tarefa Osradialmente em volta deste conceito. É um diagrama que representa conexões  entre  porções de informação sobre um tema ou tarefa. Os 

elementos são arranjados intuitivamente de acordo com  A Importância dos conceitos. Eles são organizados em grupos, ramificações ou áreas.

Pela representação das informações e suas conexões de uma maneira gráfica, radial e não linear, o Mapa Mental  estimula a imaginação e o fluxo 

natural de idéias livre da rigidez das anotações lineares (listagens). O Mapa Mental  explora o fato de que nosso cérebro: 

*  não trabalha de forma linear, mas pula de uma idéia para outra, de forma aleatória, seguindo as associações que  vai descobrindo;

* processa melhor, memoriza e relembra mais facilmente informações que combinam palavras, números,

2. Quando usar

O Mapa Mental é usado para gerar, visualizar, estruturar, e classificar idéias e como uma

ajuda na pesquisa e organização de informações; planejamento de projetos, campanhas,

cursos, livros, artigos e outras tarefas; solução de problemas e tomada de decisão, etc., , g ; ç p ,

apresenta muitas vantagens sobre as anotações na forma de listas:

• A idéia principal é definida com mais clareza. Ela é colocada no centro do gráfico.

• A importância relativa de cada idéia é claramente indicada; quanto mais perto do

centro, mais importante.

• As conexões entre conceitos são imediatamente reconhecidas.

• As revisões são mais efetivas e mais rápidas.

• Fácil inclusão de novas informações.

• A natureza aberta do gráfico estimula o cérebro a fazer novas conexões.

Técnicas de Criatividade
PNI – Positivo, Negativo e Interessante

1. O que é

PNI é uma ferramenta que tem como objetivo explorar uma idéia pela análise de seus pontos fortes, 

fracos e interessantesfracos e interessantes.

Positivo: as boas coisas, o que você gosta na idéia.

Negativo: as coisas ruins, o que você não gosta.

Interessante: o que você acha interessante e que merece uma reflexão.

Ao invés de dizer simplesmente que gosta ou não gosta de uma idéia, você pode usar o PNI para 

explorar melhor seus diversos aspectos, antes de 

fazer seu julgamento.

2 Q l é ó i ?2. Qual é o propósito?

O PNI nos ajuda a:

Ver os dois lados de um argumento

Ver as coisas sobre diferentes perspectivas

Ampliar sua visão sobre um assunto

Explorar idéias antes de fazer o julgamento

Fundamentar melhor as decisões
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Técnicas de Criatividade

PNI – Positivo, Negativo e Interessante

Usar o PNI não é simplesmente fazer uma listagem dos pontos positivos,Usar o PNI não é simplesmente fazer uma listagem dos pontos positivos, 

negativos e interessantes, mas olhar cuidadosamente para cada um destes 

aspectos e explorar como a idéia pode ser enriquecida em cada uma destas três 

direções.

Na direção do Positivo, como os pontos fortes podem ser aprimorados ou 

usados como pontes para novos conceitos.

Na direção do Negativo, como os pontos fracos podem neutralizados ou 

minimizados.

Na direção do Interessante, a exploração do que está além da aceitação ou 

rejeição da idéia. Os pontos interessantes podem levar à percepção de 

alternativas não consideradas antes e à redefinição da situação.
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Resolução de Imagens

Pausa.
- 4 grupos
- 1 frase
- Aplicação de PNI

-No próximo slide, 1 frase faça o quadro PNI e encontre um pensamento consensual em seu 
grupo sobre os pontos positivos, negativo e interessantes.

OBJETIVOOBJETIVO:
* uma melhor compreensão da idéia e bases mais sólidas para uma tomada de decisão
* uma reformulação da idéia original, com o fortalecimento de seus aspectos
positivos, minimização dos negativos ou a exploração de seus pontos interessantes.

Resolução de Imagens
No futuro todos usarão um bracelete 
que além de celular, terá dispositivos

de identificação da identidade e 
do posicionamento 

da pessoa (GPS) em tempo real.

Positivo
(do que gostamos?)

Negativo
(do que não gostamos?)

Interessante
(o que nos pareceu interessante)
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Técnicas de Criatividade

Pensamento Lateral

• Pensamento lateral é definido quando se tem uma orientação ou um ponto de vista diferente na linha normal, ou seja, 
daqueles que em determinada média razoavelmente se poderia obter como fruto de determinado questionamento. 
Por exemplo: um professor em sala de aula solicitou aos seus alunos a soma de todos os números positivos e menoresPor exemplo: um professor em sala de aula solicitou aos seus alunos a soma de todos os números positivos e menores 
do que 100. Gauss, garoto, ainda antes de começar a fazer as contas, verificou que a soma dos N primeiros números 
inteiros é sempre dada pela formula 1/2 * (N + 1) * N, ou seja, ele utilizou o pensamento lateral para argumentar que a 
melhor maneira de obter a resposta era em um triângulo com 100 fileiras, cada uma com 100 pontos.

• Podemos fazer a mesma coisa durante anos, sem, contudo, perceber outras formas de realizá-las, além daquela que se 
assentou em nossas práticas, e o pensamento lateral, caso o tenhamos desenvolvido, estimula a uma nova perspectiva, 
permitindo assim modos diferenciados de execução de tarefas costumeiras, novos insights, novos métodos e técnicas.

• Conseguimos perceber isto em pessoas que nem sempre são muito inteligentes segundo os parâmetros de avaliação 
por meio de QIs e demais instrumentos de medição de inteligência, mas que, a despeito disso, têm uma visão 
completamente diferente da esperada ao se observar a média das pessoas de determinado contexto, e esta 
característica de diferenciação ante a maioria pode ser decisiva, muitas vezes, para se resolver um problema ou, até 
mesmo para se salvar uma empresa em dificuldades ou em necessidade de novos parâmetros operacionais - exemplosmesmo, para se salvar uma empresa em dificuldades ou em necessidade de novos parâmetros operacionais exemplos 
como os de Gestetner, da IBM, de Lee Iacoca na Chrysler, de Welch na GE e de Steve Jobs da Apple ilustram a validade 
do pensamento lateral.

• Como estratégias de aprimoramento do pensamento lateral pode-se citar o uso de grande poder de observação, de 
análise crítica e robustez de conhecimentos diversos. O desenvolvimento do pensamento lateral pode ser exercitado -
pense naquilo que voce esta fazendo agora, imagine formas diferentes (e viáveis), de fazer melhor. Na sua empresa, 
imagine como fazer diferente coisas que sao feitas ha muitos anos. Critique, questione, estude, desenvolva, observe.
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Técnicas de Criatividade

Pensamento Metafórico

http://www.ted.com/talks/lang/por_br/james_geary_metaphorically_speaking.html
Entusiasta de aforismos e autor, James Geary elabora essa fascinante fixação da 

linguagem humana: a metáfora. Companheira de escritores, seja de Aristóteles a Elvis, a 
metáfora pode influenciar sutilmente as decisões que tomamos, diz Geary.

Plano de Voo

• Técnicas de Criação Sistemáticas
B i t i– Brainstorming

– Briefing
– Questionamento de suposições
– SCAMPER
– Mapa Mental (mindmap)
– Pensamento Lateral (out of box)
– Positivo Negativo e Interessante
– Pensamento Metafórico

• Técnicas de Layout
O que é layout– O que é layout

– Princípios da Composição Estético – Espacial
– O Sentido da Leitura
– Layout Simétrico e Assimétrico

• Técnicas de Diagramação
– O que é diagramação
– A Estrutura da Peça Gráfica
– O Grid (modular)
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Técnicas de Layout

Peça produzida artesanalmente para a visualização e 

interpretação de um projeto. Instrumento de depuração 

do próprio projeto, quando destinado ao cliente, deve 

simular, da melhor forma possível, o produto final.

O tempo, custo e a agilidade dos programas gráficos
fizeram as agências trocarem os mockups

em papel por artes digitais 

Técnicas de Layout

Princípios da Composição Estético Espacial
Um simples folheto, uma página de internet, anúncios fantásticos e até mesmo comerciais de TV exigem em sua 

montagem uma série de regras que devem ser seguidas para obter o máximo da mensagem publicitária. Cada mídia 

possui sua própria linguagem  mas existe um conjunto de princípios básicos que todas seguem indistintamente.

Planejamento:  devemos saber exatamente de quais elementos dispomos para a montagem da peça. Fotos, 
ilustrações, textos, títulos, vinhetas, marcas, logotipos, slogans e os espaços em branco são as peças desse 
quebra cabeça chamado composição gráfica. Nosso papel é distribuir esses elementos de forma criativa, 
original e persuasiva. O equilíbrio entre os elementos tornará a peça bonita e atraente. 

Hierarquia: devemos determinar exatamente o que deve se sobressair no anúncio. O motivo principal o motivo 
secundário e assim por diante Lembre-se se tudo tem destaque NADA tem destaquesecundário e assim por diante. Lembre-se se tudo tem destaque, NADA tem destaque.

Ritmo:  a qualidade técnica das fotos, ilustrações ou vinhetas são o fator primordial para saber até que ponto vale a 
pena a sua colocação em destaque. O Corte na imagem determina o ritmo e principalmente o foco da 
mensagem. Lembrar sempre do centro óptico da foto para fazer o corte mais adequado.
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Técnicas de Layout

O sentido da leitura
É característica instintiva do ser humano “rastrear” uma página com os olhos ao vê-la pela primeira vez. Este 

procedimento tem a propriedade de checar se o assunto tratado é de interesse ou não do leitor. O rastreamento é 

feito de forma ordenada e seqüencial, dependendo da colocação dos elementos nas diversas zonas de interesse da 

página, pode fazer com que ela seja virada ou não.

Técnicas de Layout
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Técnicas de Layout

Princípios da Composição Estético Espacial
Um simples folheto, uma página de internet, anúncios fantásticos e até mesmo comerciais de TV exigem em sua 

montagem uma série de regras que devem ser seguidas para obter o máximo da mensagem publicitária. Cada mídia 

possui sua própria linguagem  mas existe um conjunto de princípios básicos que todas seguem indistintamente.

Planejamento:  devemos saber exatamente de quais elementos dispomos para a montagem da peça. Fotos, 
ilustrações, textos, títulos, vinhetas, marcas, logotipos, slogans e os espaços em branco são as peças desse 
quebra cabeça chamado composição gráfica. Nosso papel é distribuir esses elementos de forma criativa, 
original e persuasiva. O equilíbrio entre os elementos tornará a peça bonita e atraente. 

Hierarquia: devemos determinar exatamente o que deve se sobressair no anúncio. O motivo principal o motivo 
secundário e assim por diante Lembre-se se tudo tem destaque NADA tem destaquesecundário e assim por diante. Lembre-se se tudo tem destaque, NADA tem destaque.

Ritmo:  a qualidade técnica das fotos, ilustrações ou vinhetas são o fator primordial para saber até que ponto vale a 
pena a sua colocação em destaque. O Corte na imagem determina o ritmo e principalmente o foco da 
mensagem. Lembrar sempre do centro óptico da foto para fazer o corte mais adequado.

Técnicas de Layout

Layout Simétrico
• Os elementos ficam centralizados em torno de um 

eixo Há equilíbrio visual o olho não se deslocaeixo. Há equilíbrio visual, o olho não se desloca 
muito do lado direito ao lado esquerdo da tela.

• Na página ilustrada ao lado, os elementos de 
navegação laterais estão dispostos de maneira 
simétrica em relação ao texto central. No alto, o 
cabeçalho, mantém a estrutura visual centrada em 
torno do título principal (o nome da instituição), 
embora a barra de navegação ali situada não esteja 
centralizada.

• A simetria, neste caso, parece ser uma referência 
visual ao neoclassissismo, movimento artístico 
muito forte na Europa no início do século 19, que se 
baseava em referências visuais da cultura greco-baseava em referências visuais da cultura greco
romana. O "frontspício" do título do site, bem como 
as estátuas que o ladeiam, reforçam este 
argumento.

• A navegação pelas obras e exposição fica integrado 
ao bloco de texto central, o que contribui para 
manter a leveza do conjunto, embora este careça de 
informações contextuais importantes, como o título 
da página e onde a página se situa dentro do site.
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Técnicas de Layout

Layout Assimétrico

• elementos dispostos por peso visual 
e função. Malhas visuais ajudam a 
disposição dinâmica e consistente 
dos elementos.

Técnicas de Layout

A formas mais comuns do layout
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Plano de Voo

• Técnicas de Criação Sistemáticas
B i t i– Brainstorming

– Briefing
– Questionamento de suposições
– SCAMPER
– Mapa Mental (mindmap)
– Pensamento Lateral (out of box)
– Positivo Negativo e Interessante
– Pensamento Metafórico

• Técnicas de Layout
O que é layout– O que é layout

– Princípios da Composição Estético – Espacial
– O Sentido da Leitura
– Layout Simétrico e Assimétrico

• Técnicas de Diagramação
– O que é diagramação
– A Estrutura da Peça Gráfica
– O Grid (modular)

Técnicas de Diagramação

O que é Diagramação.

Diagramação (ou paginação) é o ato de diagramar (paginar) e diz respeito a distribuir os elementos gráficos noDiagramação (ou paginação) é o ato de diagramar (paginar) e diz respeito a distribuir os elementos gráficos no 

espaço limitado da página impressa ou outros meios. É uma das práticas principais do design gráfico, pois a 

diagramação é essencialmente design tipográfico. Entre as diretrizes principais da diagramação podemos destacar a 

hierarquia tipográfica e a legibilidade. A diagramação é aplicada em diversas mídias como jornais, livros, revistas, 

cartazes, sinalização, websites, inclusive na televisão.

Atualmente, um diagramador também tem sido considerado, no Brasil e no exterior, um designer gráfico. Mesmo 

assim a diagramação não é uma atividade limitada a uma profissão específica. Em alguns cursos de biblioteconomia 

ou jornalismo mais tradicionais o designer gráfico é chamado apenas de diagramador.

A diagramação de publicações costuma seguir as determinações de um projeto gráfico, para que, entre outras 

coisas, se mantenha uma identidade em toda a publicação. Na diagramação, a habilidade ou conhecimento mais 

importante é o uso da tipografia.
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Técnicas de Diagramação

Princípios da Composição Estético Espacial
A peça gráfica, qualquer que seja ela, pode ser dividida em 5 partes. Essa divisão nos auxilia no 

entendimento e criação de um layout.

Forma: é campo limite onde está contida a mensagem. No caso da Internet é a tela do computados. 

No caso de um impresso é o formato do folheto, da página da revista, do jornal, do outdoor...

Título: são a parte mais importante da mensagem verbal, São eles que, por sua forma despertam o 

interesse do consumidor, aprisionando sua atenção. Quando isso acontece é a recompensa ao esforço 

do criador.

Texto: como o próprio nome indica é a explanação dos benefícios e vantagens ofertadas pelo produto 

ou serviço. O criador deve procurar ser conciso em sua redação. De forma a não cansar o leitor.

Imagem: pode ser formada por uma fotografia ou ilustração. Em certos casos  é possível que o 

próprio texto apresentado de maneira criativa, se transforme em imagem. É o chamado All Type

Assinatura: é a aplicação da marca, com ou sem slogan, chancela de qualidade do produto ou serviço 

do Cliente.

É do equilíbrio entre os 5

Elementos que depende a

Beleza da peça gráfica

Um mau anúncio pode

prejudicar ou até matar

Um bom produto.

Um bom anúncio não salva  um mau produto.

Entretanto pode retardar seu  processo de envelhecimento e 

Morte possibilitando a introdução de aperfeiçoamentos 

que salvem o produto

Não esqueça

Beleza é Fundamental

Para a vida

Técnicas de Diagramação

Diagramação Modular - GRID

Ênfase na funcionalidade da comunicação tipográfica destacando a clareza e aÊnfase na funcionalidade da comunicação tipográfica, destacando a clareza e a 

organização sistemática da página impressa.

GRID = onde as colunas produzam uma estrutura tipográfica verticalmente orientada, é possível, acrescentar-se a 

ela uma estrutura horizontalmente orientada, uma espécie de estrutura coordenada ao qual chamaremos de 

Grid. Esse processo produz módulos, não necessariamente quadrados, que combinados entre si, possibilitam 

maior clareza e vitalidade ao Layout, através do perfeito equilíbrio entre os claros e escuros da página 

Um bom Grid deve identificar APENAS:Um bom Grid deve identificar APENAS:

As margens do trabalho

A dimensão das colunas

As áreas das fotografias

As áreas de respiração (espaços sem texto ou imagem)
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Técnicas de Layout

Exemplos de aplicação de Grid

Técnicas de Layout

Exemplos de aplicação de Grid
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Técnicas de Layout

Exemplos de aplicação de Grid

Visite: www emvbase comVisite: www.emvbase.com
Email: eric@emvbase.com

Twitter: @emvbase
Google: emvbase


