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RESUMO 

 

 

Este projeto visa apresentar um estudo sobre a utilização do cartão-postal como meio de 

comunicação na primeira metade do século XX e início do século XXI. Realiza-se uma 

análise comparativa da evolução da linguagem dessa mídia e o uso da estética como 

recurso de seu discurso persuasivo. Para tanto, faz-se uma revisão bibliográfica sobre a 

história da propaganda e do cartão-postal no Brasil. Estudam-se os tipos de linguagem 

utilizados nos postais e suas interferências na disseminação da mensagem. A fim de se 

compreender o cartão-postal publicitário enquanto mídia e o processo que vai da criação à 

distribuição, como também ato de se colecionar postais, realizam-se entrevistas 

qualitativas com profissionais de agências de publicidade. Por fim, uma série de seis 

cartões-postais publicitários é criada como proposta para conclusão e produto final do 

estudo.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente projeto pretende abordar a evolução do cartão-postal publicitário desde a 

primeira metade do século XX até o início do século XXI, passando por um breve histórico da 

Publicidade e Propaganda no Brasil a partir dos registros da primeira veiculação de um 

anúncio impresso do século XIX abrangendo até as produções do final do século XX.   

A pesquisa proposta pelo grupo sobre os cartões-postais publicitários situa-se na linha 

de pesquisa “Processos de Midiatização” da Graduação em Publicidade e Propaganda da PUC 

Minas, uma vez que busca realizar um estudo referente à produção e circulação dos postais e 

sua configuração no contexto social atual. Assim, propõe-se um estudo interpretativo dessa 

mídia, focando suas especificidades histórico-sociais. Para o desenvolvimento desse estudo, 

foram considerados elementos adquiridos ao longo do percurso acadêmico, por meio de 

disciplinas teóricas e práticas, das quais destacam-se: Comunicação Visual, Direção de Arte, 

Linguagem Publicitária, Mídia, Produção Gráfica, Semiótica, Teorias da Imagem, Teoria de 

Pesquisa e Opinião de Mercado. Tais disciplinas serviram de base para a melhor discussão do 

tema proposto, o cartão-postal publicitário enquanto mídia e de seus fatores relevantes, 

resultando na experimentação do produto final aqui sugerido. Além disso, a análise a ser 

realizada tenta contribuir academicamente para o preenchimento da lacuna advinda da 

ausência de Projetos Experimentais sobre a mídia cartão-postal publicitário no curso de 

Comunicação Social da PUC Minas. 

A mídia cartão-postal publicitário caracteriza-se em várias partes do mundo por ser 

uma mídia de baixo custo e alta eficiência, colocando-se à disposição do público, sobretudo 

em ambientes de entretenimento. Tem como principal objetivo a veiculação de mensagens 

publicitárias, em que texto e imagens são bastante explorados com o intuito de atrair o 

público-alvo. Ela pode ser usada como correspondência formal, via Correios1, visto que 

possui as normas técnicas para a circulação de correspondência, mas também é utilizada com 

o caráter de coleção, fato este a ser abordado nesse estudo, que busca, com a pesquisa, 

compreender como a mídia cartão-postal publicitário consegue apresentar-se como uma mídia 

que, para além de seu propósito persuasivo, possui ambições estéticas que a transformam em 

uma peça de colecionador. 

                                                 
1 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 
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De início, chamou-nos a atenção como essa percepção está presente tanto por parte 

das empresas encarregadas de sua produção, quanto por parte de um número expressivo de 

pessoas que a colecionam. Pode-se considerar que ela apresenta soluções de linguagem 

originais que fazem com que ela confira valor ao que está sendo anunciado. Nela percebe-se 

“um reconhecimento que reverbera sobre o produto” (ECO, 1987, p.157) e lembrando 

McLuhan, pode-se dizer que o meio realmente é a própria mensagem. 

Como objetivo geral, o projeto almeja investigar e analisar, em cartões-postais 

publicitários, a presença de estratégias de linguagem que buscam, na dimensão estética, um 

recurso para a construção de seu discurso persuasivo.  

Cabe destacar o interesse pessoal do grupo por essa mídia. Alguns membros do grupo 

além de colecionarem cartões-postais publicitários, já participaram de eventos com outros 

colecionadores. Comunidades virtuais e as trocas de postais com colecionadores de outras 

cidades e estados são outras formas que os membros descobriram de cultivar seu interesse 

pela mídia.  

A elaboração do objeto em questão foi feita devido ao fácil acesso às informações 

sobre a mídia cartão-postal publicitário na cidade de Belo Horizonte, a partir do contato direto 

que o grupo possui com a empresa PopCards e pela disponibilização da mesma de um livro 

que apresenta historicamente a trajetória do cartão postal no Brasil de 1900 a 1950.  

A fim de se compreender melhor a função dessa mídia perante o seu público, foram 

elaborados questionários, com caráter qualitativo, aplicados aos profissionais de determinadas 

agências de publicidade dos departamentos de mídia e criação; aos colecionadores e à sócia-

fundadora da empresa mineira de postais publicitários PopCards, Camila Jardim. 

A estruturação do projeto aconteceu em quatro capítulos. O primeiro deles, chamado 

“Evoluções Históricas da Propaganda e do Cartão-Postal Publicitário no Brasil” aborda o 

histórico da Propaganda no Brasil (1800-2000), passando pelo seu surgimento, a Idade do 

Ouro do cartão-postal e compreensão do contexto histórico e sua configuração enquanto 

mídia no Brasil. 

No segundo capítulo, “Análise da Linguagem Verbal e Visual aplicadas em Cartões-

Postais Publicitários”, aborda-se o cartão-postal publicitário enquanto mídia, a linguagem 

verbal e visual (texto e imagem) e linguagem híbrida, os elementos da mídia a serem 

considerados (conteúdo, forma, cor, layout, entre outros), análise de conteúdo e análise 

comparativa dos cartões-postais publicitários do início do século XX e início do século XXI. 

Tudo isso, a fim de se compreender e analisar o discurso estético contido no cartão-postal 

publicitário.  
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O capítulo 3, “De Mão em Mão: Da Criação ao Colecionismo“, por sua vez, aborda o 

processo criativo desde a criação, produção e distribuição do cartão-postal publicitário até o 

ato de colecionismo. 

Os estudos abordados nos capítulos anteriores, resultados obtidos na pesquisa teórica e 

na pesquisa prática, levaram à construção do último capítulo, “Experimentação”, em que 

foram apresentadas as considerações metodológicas, chegando a um dos objetivos específicos 

do grupo, que é a construção de seis modelos de cartões-postais publicitários que, neste 

projeto, constituem a concretização deste estudo, sob o ponto de vista proposto pelo grupo. O 

grupo se dividiu em três duplas, empenhadas a criar dois postais das seguintes categorias: 

diversão, educação e produto. Esses postais criados tiveram como base seis postais do início 

do século XX e outros seis postais do início do século XXI além de um levantamento de 

elementos destacados por colecionadores na recepção dessa mídia e a partir do conhecimento 

adquirido ao longo da graduação em Publicidade e Propaganda, nas disciplinas práticas e 

teóricas. 

Desse modo, a pesquisa procura dialogar com esse conhecimento e aplicá-lo com a 

finalidade de se entender como uma mídia, que foi introduzida no Brasil ao final do século 

XIX e possui grande empatia com o público ao qual se destina, assume grande notoriedade 

ainda hoje frente aos profissionais de Publicidade e Propaganda, prolongando a vida útil da 

mensagem e sendo distribuída gratuitamente nas cidades em que é veiculada. 
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1 EVOLUÇÕES HISTÓRICAS DA PROPAGANDA E DO CARTÃO-POSTAL 

PUBLICITÁRIO NO BRASIL 

 

 

O capítulo em questão tem por objetivo compreender o contexto histórico em que os 

cartões-postais publicitários se inserem e se configuram enquanto mídia no Brasil. Apresenta, 

de forma bem sucinta, um panorama – abrangente temporalmente – da Publicidade e 

Propaganda no Brasil desde a veiculação do primeiro anúncio impresso no século XIX até as 

produções do final do século XX2. A abordagem desses dois séculos dos cartões-postais 

publicitários se refere ao contexto de evoluções históricas no campo da propaganda, uma vez 

que a produção deles no Brasil, a partir do final do século XIX, refletiu o que já vinha sendo 

veiculado nas peças publicitárias de períodos anteriores. 

A primeira parte do capítulo trata da história da propaganda brasileira, destacando as 

principais influências e características presentes, principalmente, nos textos. A segunda parte 

expõe uma evolução histórica do cartão-postal publicitário a partir de apropriações de 

imagens e técnicas de que ele se utiliza. 

Antes de se apresentar o histórico da propaganda brasileira se torna relevante 

diferenciar, ainda que rapidamente, os termos “publicidade” e “propaganda” – técnicas de 

comunicação persuasiva, de acordo com Gomes (2001) –, uma vez que ambos possuem 

significados distintos e “possuem diferenças marcantes entre os objetivos de comunicação de 

uma técnica e de outra” (GOMES, 2001, p.112) e serão amplamente utilizados na exposição 

do tema. A Publicidade é definida, segundo Santos (2005), como todo o processo de 

planejamento, produção, veiculação e avaliação de anúncios pagos e assinados por 

organizações específicas. Na visão de Carrascoza (1999), é a atividade de promoção mais 

conhecida e percebida pelo público, tendo como pretensão chamar a atenção para as 

qualidades de um serviço, produto ou marca, e sua função é informar e persuadir. A persuasão 

é entendida como “intento de convencer com razões a alguém a fim de que acredite ou faça 

algo” (GOMES, 2001, p.114), de modo que as atitudes desse alguém sobre algum aspecto da 

realidade sejam modificados.  

Para disseminar as mensagens e consequentemente conquistar essa atenção, a 

publicidade precisa de meios. Esses meios, segundo Massarante (2001), são chamados de 

                                                 
2 As referências sobre as décadas de 70, 80 e 90 do século XX, ao abordarem a História da Propaganda 
Brasileira, priorizam a criação publicitária. A fim de adequar as informações obtidas a este projeto, destacam-se 
questões mais abrangentes, de ordem econômica e mercadológica.  
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mídia – uma forma de disseminar a linguagem e o discurso publicitários –, a qual leva a 

publicidade e o anunciante para o cotidiano do público-alvo e busca impactar o consumidor. 

Sobre essa relação entre publicidade e meios, Gomes (2001) acrescenta que eles são 

financiados por ela pela compra de seus espaços, “tornando possível sua existência e 

permanência no tempo.” (GOMES, 2001, p.116). 

Gomes (2001) contextualiza, também, a publicidade no cenário da industrialização, da 

produção em série, da urbanização e dos meios de comunicação em massa. Rocha (1995), ao 

relacionar publicidade e capitalismo, acrescenta que ela se insere na ordem social, 

constituindo-se enquanto sistema de idéias “para o entendimento de modelos de relações, 

comportamentos e da expressão ideológica dessa sociedade.” (ROCHA, 1995, p.29). Como se 

percebe, então, “a publicidade é uma forma de comunicação caracterizada pela persuasão [...] 

e se dedica à divulgação de produtos e serviços, daí sua vinculação estrita com o modo de 

produção capitalista, o mercado e a cultura de consumo.” (PIEDRAS, 2005, p.15).  

A Propaganda, por sua vez, segundo Piedras (2005), desde seus primórdios3, ocupa-se 

com a divulgação de idéias e pessoas.  A definição que parece ser mais precisa sobre o termo 

“propaganda” é: “expressão de uma opinião por indivíduos ou grupos, deliberadamente 

orientada a influir opiniões ou ações de outros indivíduos ou grupos para fins 

predeterminados.” (QUINTERO apud GOMES, 2001, p.117).  

Para analisar o objeto em questão adota-se o termo ´publicidade´, uma vez que, como 

exposto por Gomes (2001), ele engloba os processos de criação, produção, distribuição e 

avaliação de anúncios. O cartão-postal publicitário será contextualizado, então, segundo 

Gomes (2001) e Massarante (2001), como um meio de comunicação utilizado para veicular 

mensagens publicitárias. Opta-se por usar o termo ´cartão-postal publicitário´ em função de 

ele ser mais utilizado por alguns autores, como Massarante (2001) e Sade (2006). 

 

 

 

 

                                                 
3 A origem histórica do termo está vinculada à religião, “em épocas onde o predomínio político e ideológico do 
catolicismo se sente ameaçado pelo nascimento e a rápida difusão das idéias luteranas.” (GOMES, 2001, p.116). 
Com isso, surge, na Igreja, a Ordem dos Predicadores, um tipo de organismo encarregado de “impedir e contra-
atacar a influência do luteranismo e, ao mesmo tempo, proporcionar a expansão do catolicismo entre os infiéis.” 
(GOMES, 2001, p.116). Assim, “a larga história da Igreja Católica está ligada com o inextricável trabalho das 
organizações da propaganda.” (LASSWELL apud GOMES, 2001, p.117). 
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1.1 História da Propaganda no Brasil (1800-2000) 

 

 

 Retomando o tema histórico proposto, passa-se à apresentação dos fatos mais 

relevantes durante o período de 1800 a 2000. Segundo Martensen e Reis (1990), durante os 

300 anos após o descobrimento do Brasil (1500), a propaganda brasileira foi marcada, quase 

que exclusivamente, pela oralidade. Isso não significa que não houveram expressões escritas e 

desenhadas. Apesar de estarem em fase inicial de criação, elas existiram. A oralidade, 

presente nas primeiras manifestações publicitárias, de acordo com Simões [19--], exemplifica-

se pelos pregões cantados ou gritados dos mercadores ambulantes. 

 O primeiro anúncio brasileiro, de acordo com Martensen e Reis (1990), foi veiculado 

em 10 de setembro de 1808, no primeiro jornal do país, a Gazeta do Rio de Janeiro: “Estão 

no prelo as interessantes obras seguintes: ‘Memória Histórica da Invasão dos Franceses em 

Portugal no Ano de 1807’ e ‘Observações sobre o Comércio Franco no Brasil’ ”. No entanto, 

segundo Teich (2008), para vários estudiosos há divergência quanto à data precisa de 

nascimento do primeiro anúncio. Alguns defendem o dia 10 de setembro, quando ocorreu a 

circulação da primeira edição do jornal.  

 No entanto, por se tratar de uma comunicação feita pelos próprios editores da 

publicação, grande parte dos estudiosos não considera esse anúncio e aponta outro como 

precursor, que foi publicado uma semana depois no mesmo jornal: “Em um singelo texto de 

quatro linhas encimadas pela palavra “Annuncio”, Anna Joaquina da Silva oferecia ‘uma 

morada de casas de sobrado com frente para Santa Rita.’ ” (TEICH, 2008). Teich (2008) 

ressalta que o país passou a ter seu primeiro veículo para a divulgação de mensagens 

publicitárias a partir da Gazeta do Rio de Janeiro. Antes disso, “a única forma de publicidade 

que existia no Brasil eram cartazes rudimentares escritos a mão e os pregões dos comerciantes 

nas ruas.” (WHITAKER apud TEICH, 2008). 

Simões [19--], ao se referir a essa época, complementa dizendo que o destaque que a 

propaganda começa a ganhar se deve ao advento da imprensa e ao surgimento dos jornais; 

ambos possibilitados pela vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro no início do século 

XIX; que em 13 de maio de 1808, divulga um decreto que implanta a tipografia e cria a 

Imprensa Régia no país. Alguns dos anúncios publicados nesse período eram “classificados, 

compostos nas próprias oficinas do jornal, com textos elaborados pelo redator da publicação 
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[...] e pelo tipógrafo, a partir de um briefing4 fornecido pelo anunciante. Vinham paginados 

sem frisos e sem título, soltos ao rodapé da matéria redacional.” (SIMÕES, [19--], p.41). 

Em 1809, como informa Teich (2008), a escravidão se torna um tema recorrente na 

publicidade brasileira. O destaque eram os anúncios que exploravam a temática de escravos 

que, durante todo esse século, segundo Simões [19--], constituíram um filão publicitário de 

interesse. Os anúncios em jornais da época destacavam as características físicas e de 

comportamento dos homens, mulheres e crianças que estavam à venda; anunciavam a chegada 

de novos lotes à nação brasileira; especificavam as etnias comercializadas e comunicavam 

fugas. Com o fim do tráfico negreiro, proibido pela Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, “o 

espaço destinado aos anúncios relativos a escravos passou a ser, aos poucos, ocupado por 

outros, voltados para as novidades que começavam a chegar ao país.” (TEICH, 2008). 

A partir de meados do século XIX, segundo Martensen e Reis (1990), os anúncios 

começam a sofrer um processo de mudança em sua forma: crescem no tamanho; ganham 

vinhetas com ilustrações; o espacejamento necessário à composição aumenta. Durante esse 

período, “eram comuns nos jornais da época anúncios feitos por comerciantes de passagem 

pelo país [...].” (TEICH, 2008). A respeito da temática, eram anunciados produtos religiosos; 

leilões; cobranças; recrutamento de pessoal; tecidos; cosméticos; roupas; medicamentos; 

artigos de uso doméstico; ofertas de serviços de profissionais liberais, entre outros. Nesse 

tempo, como complementa Simões [19--], os jornais e os outros meios não cobravam pela 

veiculação de anúncios. 

A publicidade, de acordo com Teich (2008), passou a ter um papel pedagógico em 

relação à propagação de novos padrões de comportamento e à apresentação de produtos 

desconhecidos até então. A respeito da influência da sociedade européia no Brasil, enquanto 

modelo de modernidade no período em questão, Duailibi citado por Teich (2008) comenta 

que a propaganda assumiu um papel civilizatório, ou seja, ela era quem explicava, de maneira 

clara e objetiva, os produtos dos novos anunciantes: fabricantes de produtos farmacêuticos, 

sabonetes, perfumes, lâminas de barbear e produtos alimentícios industrializados. 

A linguagem dos anúncios no período do Reino e da época do Império, na visão de 

Freyre citado por Simões [19--], expressava a nacionalidade brasileira em maior grau que a 

literatura da mesma época – ainda influenciada por clássicos portugueses –, apesar de terem 

                                                 
4 “1. instruções e diretrizes transmitidas, de forma resumida, pela chefia (de agência de propaganda, jornal, 
emissora de tv, etc.) aos responsáveis pela execução de um determinado trabalho (criação de uma campanha 
publicitária, cobertura jornalística, etc.). 2. Diretrizes ou informações de um cliente à agência de propaganda, 
sobre a criação ou o desenvolvimento de determinada campanha. 3.Resumo escrito dessas diretrizes, para 
orientação do trabalho.” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.84). 
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aparecido alguns textos de anúncios em francês. Além dos classificados, que depois tomariam 

o nome de editais, cartazes eram utilizados às portas de estabelecimentos comerciais. Os 

anúncios dessa época, como informa Simões [19--], eram em preto e branco. 

O autor acrescenta ainda que, em 1825, surgem os anúncios de medicamentos, que 

começam a se destacar sobre os outros. Os anúncios eram separados por temas e muitas vezes 

contavam com testemunhais de comerciantes. Eles eram recebidos por uma “rede para 

recepção”, responsável por receber os anúncios, pela distribuição de números avulsos e pela 

venda de assinaturas. O texto era “simples, direto, objetivo” (SIMÕES, [19--], p.44), mas 

havia uma característica que chamava a atenção – a presença massiva de substantivos e de 

adjetivos: “Os substantivos avultam, os adjetivos variam.” (MARTENSEN; REIS, 1990, p.1). 

A partir de 1850, “o texto conhece uma melhora sensível e adota-se a técnica do 

anúncio em verso, rimado e metrificado” (SIMÕES, [19--], p.49). Houve uma forte 

interferência da produção literária, com destaque para a poesia.  Ela era utilizada para 

enaltecer as vantagens do produto, que passa a ter enfoque no título. Como exemplo de um 

anúncio em que o nome de um produto já aparece mencionado a partir do título, tem-se esta 

amostra: 

 

O AFIADOR MÁGICO 
O afiador de quatro faces, pedra metálica de amolar do dr. Chapman, é um artigo 
cuja superioridade é reconhecida por todos e com a qual toda pessoa pode afiar suas 
navalhas onde quer que se ache, seja no mar, ou em terra, sempre tem no seu pudor 
de conservá-las em perfeito estado. (SIMÕES, [19--], p.49). 

 

Também entra na propaganda, como afirmam Martensen e Reis (1990), a rima, que se tornou 

uma constante definitiva. Nota-se, também, a utilização de título em caixa alta5: 

 

ANÚNCIO POÉTICO 
Quem quiser coisinhas boas 
Venha ao Largo do Rocio 
Na casa do Albino Dutra  
A melhor de todo o Rio. 
 
Além de trazer dinheiro 
Em cobre, prata ou papel, 
Traga também para o Dutra 
De mimozinho um pastel. (SIMÕES, [19--], p.49). 

 

                                                 
5 Letras maiúsculas. 
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A redação das peças ficava por conta dos poetas, que contribuíram definitivamente 

para “transformar a nossa publicidade no que ela é hoje.” (REIS, 2007, p.2). A influência 

desses escritores era primordial, como aponta outro autor: 

 

Não são poucos os escritores e poetas no Brasil que eventual ou regularmente 
colocaram seu talento a serviço da publicidade. Desde os primeiros versos criados 
para divulgar produtos e serviços nos meados do século XIX até os dias de hoje, é 
marcante a participação de nossos literatos na galeria daqueles que redigiram 
anúncios, folhetos, spots6, jingles7, comerciais e todo tipo de peças publicitárias. 
(CARRASCOZA, 2003, p.65). 

 

  Eles eram considerados, de acordo com Reis (2007), os free lancers8 da redação 

publicitária, devido ao fato de que a área da propaganda era carente de profissionais. Entre os 

intelectuais tem-se: Casemiro de Abreu, Emílio de Menezes, Bastos Tigre, Hermes Fontes, 

Guimarães Passos, Basílio Viana, Lopes Trovão, Olavo Bilac, Felipe de Oliveira, Guilherme 

de Almeida, Álvaro Moreyra, Ribeiro Couto e Menotti del Picchia. Foram esses literatos que, 

segundo Reis (2007), contribuíram para a formação da linguagem publicitária brasileira, 

utilizando-se da Literatura para fins publicitários, de modo que essa arte se colocou a serviço 

da Publicidade.  

Olavo Bilac9, na visão de Reis (2007), foi quem teve maior participação em textos 

publicitários da época, participando, em 1908, de um concurso de cartazes com a utilização da 

poesia para o anunciante de xaropes contra a tosse, Bromil. Outra grande influência literária 

para a propaganda brasileira, segundo Reis (2007), foi Bastos Tigre10, que se utilizou da 

poesia para a criação da campanha “Bromilíadas”, numa paródia às Ilíadas de Homero, para o 

anunciante de xarope Bromil, com peças que podem ser vistas nas Figuras 1 e 2: 

 

                                                 
6 “Mensagem publicitária de rádio, feita por uma locução simples ou mista (duas ou mais vozes), com ou sem 
efeitos sonoros e uma música de fundo.” (DICIONÁRIO, [2003?]). 
7 “Mensagem publicitária para rádio na forma de música em que se canta os benefícios da marca.” 
(DICIONÁRIO, [2003?]). 
8 “[...] Pessoa que trabalha por conta própria [...] e fornece seus serviços profissionais, sem vínculo empregatício 
[...].” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.332). 
9 “Olavo Bilac (1865 – 1918) nasceu no Rio de Janeiro. Exerceu as atividades de jornalista e inspetor escolar. 
Foi defensor da instrução primária, da educação física e do serviço militar obrigatório. Patriota, escreveu a letra 
do Hino à Bandeira e dedicou-se a temas de caráter histórico-nacionalista.” (CEREJA apud REIS, 2007, p.3). 
10 “Manoel Bastos Tigre (1882 – 1957) nasceu em Recife, diplomou-se na Escola Politécnica e atuou em várias 
áreas tais como: jornalismo, poesia, composição, teatro, humorismo e publicidade, onde se destacou por criar o 
Slogan da Bayer: "Se é Bayer é bom".” (INFOLEGIS, [200-]). 
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                 Figura 1: Bromilíadas I e II                                                   Figura 2: Bromilíadas XLV e XLVI 
Fonte: VARÓN, [2006?].                                                              Fonte: VARÓN, [2006?]. 

 

 Reis (2007) comenta ainda que os escritores e poetas empregavam figuras de 

linguagem e o humor para a construção dos textos: 

 

Aviso a quem é fumante 
Tanto o Príncipe de Gales 
Como o Dr. Campos Salles 
Usam Fósforo Brilhante. (CARRASCOZA, 2003, p.67). 

 

Esses intelectuais eram “detentores de um discurso portador de credibilidade” (SILVA 

apud REIS, 2007, p.4) e se utilizavam disso para conseguirem benefícios profissionais 

oferecidos pela publicidade, uma vez que ela trazia certa visibilidade ao autor, aumentando 

até mesmo a divulgação de seus livros. Os anúncios mantiveram um tom nacionalista, de 

acordo com Reis (2007), em função de os escritores serem pessoas totalmente inseridas na 

cultura brasileira. O sucesso dos literatos se deve ao fato de que, 

 

quem sabe escrever pode, com facilidade, redigir, embora a recíproca não seja 
verdadeira. A utilização de versos sempre foi uma das características de nossa 
propaganda, e coube àqueles que conheciam as técnicas poéticas criar as primeiras 
mensagens publicitárias. (CARRASCOZA, 2003, p.65). 
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A capacidade técnica dos literatos, denominados “publicitários”11 da época, para 

redigirem os textos publicitários era notável. “Esse foi o início do tom irreverente que até hoje 

marca a publicidade brasileira.” (SANTOS, 2005, p.36). 

Na década de 60 do século XIX, de acordo com Ramos (1970), os anúncios de 

produtos não apresentavam argumentos convincentes para quem se destinavam, ou seja, não 

havia um texto mostrando as qualidades de cada produto, eles só apareciam enquanto 

imagem. O texto não era uma preocupação, alguns nem tinham título ou faziam menção ao 

produto. A ausência de título não era uma unanimidade. Simões [19--] relata que “[...] o 

emprego do título em caixa alta e alguns argumentos já começavam a ser comuns [...].” 

(SIMÕES, [19--], p.53), como se observa anteriormente. O caráter deles, segundo Ramos 

(1970), era mais de comunicação do que de anúncio; ou seja, o importante era informar o 

leitor e aguçar o seu interesse pelo produto.  

Frases do tipo: “Atenção, muita atenção, aviso” ou “Aviso! Aviso! Aviso!” eram 

utilizadas para chamar a atenção da população. Simões [19--] confirma essa preocupação em 

atrair o olhar do leitor, indicando que as alterações pelas quais passaram os anúncios, como 

também, a inserção de novos anunciantes no mercado, foram responsáveis por trazer certo 

cuidado por parte dos textos e objetividade na redação. Os anunciantes de produtos 

farmacêuticos promoveram a circulação de folhetos promocionais, que destacavam as 

qualidades dos produtos, diferentemente do que era feito antes. Começa a aparecer, também, 

como aponta o autor, a propaganda importada, “[...] trazida da Europa pelos laboratórios 

farmacêuticos que, paulatinamente, vão ocupando a parte maior do espaço publicitário dos 

jornais de então.” (SIMÕES, [19--], p.51). 

Aparecem, timidamente, os primeiros slogans12, que anunciavam uma ampla 

variedade de produtos e serviços como: colégios; cartomantes; hotéis; padaria; restaurantes; 

jardineiros; material de construção; fotógrafos; vestuário; anúncios fúnebres. Simões [19--] 

acrescenta que o ano de 1869 data o aparecimento do teaser13 e, no mesmo ano, os anúncios 

passam a ser estampados na primeira página dos jornais. 

                                                 
11 O termo “publicitários” é utilizado entre aspas para destacar que os escritores e poetas do período em questão 
redigiam textos para anúncios, no entanto, a profissão “publicitário” não existia oficialmente. A regulamentação 
só acontece nos anos 50, segundo Gracioso (1999b), com a criação da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM) em São Paulo. 
12 “Frase concisa, marcante, geralmente incisiva, atraente, de fácil percepção e memorização, que apregoa as 
qualidades e a superioridade de um produto, serviço ou idéia. […] a maior parte das mensagens publicitárias faz 
uso desse recurso, como forma de sintetizar a imagem que se pretende “vender” para o público e d fixar os 
principais atributos do que é anunciado.” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.544). 
13 “Anúncio que procura provocar a curiosidade do público em relação a determinado produto ou acontecimento 
que só serão revelados posteriormente, com a eclosão da campanha de propaganda. [...] Destina-se a criar 
expectativa em torno de um lançamento iminente.” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.707). 
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A partir de 1870, segundo Simões [19--], o anúncio começa a se valer de vários 

tipos14, intercalando chamadas em caixa alta e em negrito. Denota-se que os anunciantes se 

preocupavam com a persuasão por meio do enaltecimento das vantagens que ofereciam. Em 

1875, a ilustração ganha mais espaço e têm-se no Rio de Janeiro, os primeiros anúncios 

ilustrados, desenhados por caricaturistas. Ramos (1970) acrescenta, em relação à imagem, que 

o predomínio de ilustrações caricatas permitiu uma maior utilização do humor. 

Simões [19--] expõe o modo como os então novos anúncios eram veiculados, 

separando-se, com muito rigor, as áreas de textos de publicidade e as áreas de textos 

jornalísticos: 

 

Curioso assinalar como os espaços publicitários eram rigorosamente demarcados, 
não podendo ser ocupados por textos redacionais. Em se tratando de revistas, sob 
hipótese alguma, textos e anúncios ocupavam a mesma página. (SIMÕES, [19--], 
p.55).  

 

Em 1876, os anúncios só podiam ser veiculados na primeira e na quarta página dos jornais. A 

preocupação do texto era notavelmente vendedora, como se comprova pela utilização 

exagerada de superlativos, além dos adjetivos recorrentes: 

 

GRANDE ATENÇÃO 
TERRENOS PARA 
OS POBRES 
 
É a primeira vez que em São Paulo vendem-se lotes de terrenos por 200$000. 
Quem pensaria que nesta cidade, no pitoresco bairro da Luz, se havia de vender lotes 
de terrenos tão baratos, ao alcance de todos. 
Quem quiser verificar esta verdade, recorra à casa de Eugênio Seide, em frente à 
estação de carga da estrada de ferro Ingleza, e ali encontrará quem vos mostre 
riquíssimos terrenos entre as ruas do Dr. João Theodoro e o Seminário, perto do 
jardim botânico e com bondes a algumas braças de distância, pelo diminutíssimo 
preço de 200$000 o lote, terrenos perfeitamente prontos para receber edificações. 
Por esse preço só deixará de ser proprietário quem não quiser se dar ao trabalho de 
verificar esta verdade. (SIMÕES, [19--], p.55 – grifos nossos). 

 

Durante a década de 80 do século XIX, a propaganda brasileira, de acordo com 

Simões [19--], toma novos rumos, pois os anúncios deixam de ser veiculados apenas em 

jornais e cartazes. O período é marcado por duas campanhas intensas: a libertação dos 

escravos e a proclamação da República. O fato mais importante da década está na apropriação 

do cartão-postal em cores por parte dos anunciantes de remédios. Tal evento, de acordo com 

Simões [19--], deve-se à insatisfação desses anunciantes em anunciarem exclusivamente na 

                                                 
14 “2.O desenho de caracteres: letra resultante de qualquer processo de composição (tipográfica, fotocomposição, 
etc.).” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.570). 
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imprensa e, por conseqüência, decidirem-se por investir grandes somas de dinheiro para 

divulgarem seus produtos em outros veículos.  

Na época, a ilustração e a fotografia começam a ser exploradas como recurso de venda 

nos textos publicitários. Em 1885, a revista A Semana, de cunho literário, divulga os 

primeiros reclames15. Segundo Silva citado por Reis (2007), os “poemas-reclame” circulavam 

em diversos periódicos e jornais da época invadindo os limites até então invioláveis da arte, 

como que profanando, aos olhos dos mais conservadores e puristas, a aura sagrada da 

literatura. Silva citado por Reis (2007) também chama a atenção para o fato de que a 

propaganda se apropriou praticamente de todos os gêneros – romance, teatro, crônica, novela 

e conto –, e não somente da poesia. Os anunciantes da época foram: Peitoral do Cambará, 

Emulsão Scott e o Elixir de Nogueira. 

A partir de 1900, como expõe Ramos (1970), a propaganda começa a se estruturar, 

uma vez que começam a surgir os profissionais da propaganda e as primeiras agências. 

Aparece, nessa época, José Lyra, considerado por Ramos (1970), o primeiro propagandista 

brasileiro. O autor o considera como tal devido à sua constante atuação na propaganda dos 

produtos de sua firma – Saúde da Mulher (FIG. 3), Boro Boracica e Bromil (FIG. 1 e FIG. 2) 

– em cartazes, revistas da época e variadas formas de anúncio ao ar livre, de maneira 

ordenada e com profissionalismo. Segundo Ramos (1970), esta iniciativa poderia chegar a ser 

a primeira agência do país16. No entanto, isso só ocorreu entre 1913 e 1914: a primeira 

agência é chamada de A Eclética e se instala em São Paulo. 

Durante essa primeira década do século XX, há o desenvolvimento das revistas 

ilustradas e o aprimoramento dos veículos de comunicação com a técnica da fotogravura17 e 

da cromotipia18, como informa o site Estação [200-]; a tônica da imprensa muda, de maneira 

que a propaganda, segundo Ramos (1970), torna-se regular – a veiculação em jornais e 

revistas é constante. Em termos gráficos, segundo Teich (2008), o início do século XX assiste 

à incorporação do uso de cores em peças gráficas, como também a utilização de clichês 

metálicos. 

                                                 
15 “Qualquer mensagem de propaganda comercial: anúncio, cartaz, prospecto, jingle etc.” (RABAÇA; 
BARBOSA, 2002, p.625). 
16 A Eclética é vista pela maioria dos autores como a primeira agência brasileira, no entanto, para Teich (2008), a 
primeira agência de publicidade brasileira surgiu, em 1891, com a finalidade de responder à demanda de 
profissionais especializados em escrever e ilustrar anúncios. 
17 “Em artes gráficas, matriz em metal ou plástico de uma fotografia ou ilustração. Técnica em desuso, pois foi 
substituída pelo fotolito ou rotofilme.” (DICIONÁRIO, [2003?]). 
18 Cromo: “Fotografia colorida em positivo, revelada sobre uma película transparente de celulóide.” (RABAÇA; 
BARBOSA, 2002, p.201). 
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O layout19 dos anúncios “oscila entre a Belle Époque e um Art Nouveau indefinido .” 

(ESTAÇÃO, [200-]). Os anúncios avançam no âmbito visual, no entanto, os textos mantêm o 

antigo padrão informacional, destacando apenas a utilização de frases, que podem ser 

consideradas slogans, após as informações do produto e do anunciante, como no anúncio da 

máquina de escrever Oliver que termina com a frase “a mais sólida e simples de todas” 

(RAMOS, 1970, p.18).  As figuras 3 e 4 exemplificam a utilização do estilo Art Nouveau  e a 

presença de cor em anúncios. A figura 4, em especial, confirma a utilização de uma pequena 

frase no canto inferior direito – “Os melhores do mundo” – que serve como slogan: 

 

                         
Figura 3: Ilustração Art Nouveau em                                              Figura 4: A fotografia e o Art Noveau em 

anúncio d´A Saúde da Mulher.                                                             anúncio dos cigarros Fon-Fon. 
           Revista A Cigarra, 1º jan. 1924                                                                  Revista A Lua, jan. 1910 

Fonte: PALMA, 2005.                                                                          Fonte: PALMA, 2005.  
 

Simões [19--] afirma que havia certa preocupação com a busca de títulos, certo esmero 

de linguagem – especialmente nos textos poéticos –, e ressalta a força que os slogans 

começam a ganhar. O autor comenta, também, que os textos que circulavam em periódicos 

eram simétricos, curtos, incisivos e convidativos. Simões [19--] afirma que havia certa 

preocupação com a busca de títulos, certo esmero de linguagem – especialmente nos textos 

poéticos –, e ressalta a força que os slogans começam a ganhar. O autor comenta, também, 

que os textos que circulavam em periódicos eram simétricos, curtos, incisivos e convidativos. 

                                                 
19 “1. Divisão e ordenação do espaço de uma página, cartaz ou outra peça gráfica entre imagens e textos. 2. 
Ordem da publicação de matérias e anúncios em uma revista ou jornal.” (DICIONÁRIO, [2003?]). 
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Na época, como aponta Ramos (1970), não é possível diferenciar os pequenos e 

grandes anunciantes devido ao trabalho que as agências começam a desempenhar; ou seja, os 

anúncios veiculados eram muito parecidos em termos qualitativos, pois a capacitação técnica 

na área era praticamente a mesma para todos que trabalhavam com publicidade e propaganda. 

Em meio a esse contexto, segundo Ramos (1970), um grande anunciante se destaca entre os 

demais: a Bayer, que se torna pioneira em campanhas para promover seus produtos, com 

sucessivas campanhas de variadas peças – verdadeiras séries com anúncios em cor, desenhos 

apurados, títulos imaginosos, de caráter institucional20ou de paralelismo ingênuo, ou 

agressivos –; como se observa na peça da Figura 5: 

  

 

Figura 5: Anúncio da Bayer – início do séc. XX 
Fonte: Almanaque, [2007?]. 

 

Os anos 1920, de acordo com Brasil [200-], caracterizam-se pelo desenvolvimento 

industrial iniciado no país, que atrai empresas americanas e, com elas, as agências de 

propaganda norte-americanas que 

 

imprimem uma nova estética para a publicidade e exigem a profissionalização das 
áreas envolvidas com a publicidade e propaganda, neste sentido, desenhistas, 
fotógrafos, áreas de criação e gráficas ganham um novo impulso técnico e 
profissional para atender as necessidades de agências. (BRASIL, [200-]). 

                                                 
20 “Tipo de propaganda feita para valorizar a instituição e obter ganhos para a imagem corporativa e de marca.” 
(DICIONÁRIO, [2003?]). 
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A autora aponta, ainda, que, com isso, a propaganda brasileira passa a ser pautada pelos 

americanos, uma vez que, antes, as influências eram européias. Teich (2008) acrescenta que a 

chegada de multinacionais norte-americanas inserem o Brasil no contexto publicitário 

internacional. 

A partir de então, como comenta Ramos (1970), os textos publicitários ganham um 

tom mais acentuado, frisando a participação de marcas americanas, como a Kodak, que 

afirma: “A película da caixa amarela é segura – se não é Eastman, não é película Kodak.”. A 

preocupação dos anúncios, segundo o site História [200-], era com a beleza e a estética; 

surgem os primeiros anúncios sobre moda. A atividade publicitária se vê diante de outras 

perspectivas, de modo que os anúncios ganham mais expressão: “Os redatores começam a se 

valer de figuras de prestígio social, notadamente os políticos, para propagarem produtos [...].” 

(SIMÕES, [19--], p.64). Simões [19--] comenta que o ambiente publicitário se caracterizava, 

também, pela permanente presença da propaganda rimada e da poesia. 

Em 1930, a J. Walter Thompsom se instala no Brasil. Nessa mesma época, Xavier e 

Orlandi, ex-funcionários do departamento de propaganda da General Motors (GM), fundam a 

Empresa Nacional de Propaganda, que inicia trabalhos de pesquisa de mercado com o 

objetivo de conhecer os clientes. É também nesse período que, como informa Ramos (1970), 

as fotografias começam a ser utilizadas como ilustração de anúncios. 

Entre os anos de 1926 e 1930, de acordo com Simões [19--], a verba para a 

propaganda e promoção de vendas era muito baixa. Nesse período, alguns anúncios 

valorizavam a própria propaganda: “Assim como me vê / são vistos os anúncios neste bonde.” 

(SIMÕES, [19--], p.78) e sustentavam os textos em verso: 

 

Dentes que enfeitam o riso 
com brilhos claros de sol... 
Pouco, para isto, é preciso: 
A Pasta e o Líquido Odol. (SIMÕES, [19--], p.79). 

 

Nos anos 1930, segundo Brasil [200-], com o aprimoramento do rádio – que surgiu na 

década de 1920 –, a propaganda ganha uma nova linguagem. Os spots e jingles ganham 

notoriedade, além de patrocínios de programas: 

 

Quando o governo federal passa a conceder para a iniciativa privada a exploração do 
sinal de rádio, as agências passam não só a confeccionar jingles e publicidades para 
as rádios como também produzem os programas que são patrocinados por grandes 
empresas, como o Repórter Esso. (BRASIL, [200-]). 
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Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder durante essa década, como informa 

Ramos (1970), as campanhas políticas passam a ser recorrentes, principalmente no rádio, sem 

o humor e a sátira utilizados nas campanhas do início do século XX pelos caricaturistas. De 

acordo com o site Estação [200-], o Estado Novo institui, nesse período, o Dia Pan-americano 

da Propaganda – data para a confraternização da classe publicitária, um dia com caráter 

institucional como preconizava o governo da época. 

Os dois anúncios a seguir exemplificam a influência da política e do testemunhal na 

propaganda durante esse período: 

 

O governo é provisório 
mas o preço é fixo. (SIMÕES, [19--], p.80). 
 
A formosura dos meus cabelos, a 
sua suave fragrância, deliciosa fres- 
cura, encanto místico, sedução e 
higiene, tudo eu devo ao uso diário 
deste maravilhoso preparado. (SIMÕES, [19--], p.81). 

 

 Na década de 40, segundo Ramos (1970), as rimas, utilizadas no início da propaganda, 

ainda permanecem nos textos publicitários, apesar da evolução ocorrida na linguagem 

publicitária. É notável a presença da rima, também, em spots, como se observa nos exemplos: 

“Melhoral é melhor e não faz mal”, para medicamentos, “É mais fácil um burro voar que a 

Esquina da Sorte falhar”, para uma casa lotérica e “Com guarda-chuva Ferretti, pode chover 

canivete”, rima que promovia guarda-chuvas. 

 A Segunda Guerra Mundial (1939-1945), segundo Brasil [200-], faz com que a 

publicidade sofra um decréscimo; os anúncios são feitos em menor quantidade, criando uma 

crise no setor publicitário, que só se recuperaria com o fim da guerra. Apesar de não terem em 

estoque os produtos que fabricavam, as empresas se mantinham na mídia, como informa o site 

Estação [200-]. Essa estratégia de continuar anunciando, mesmo com falta de produtos, 

permitia aos anunciantes reforçarem o caráter institucional das marcas. Ainda nesse período, 

uma nova entidade é criada: a Associação Brasileira das Agências de Propaganda (Abap). 

 Na visão de Ramos (1970), a propaganda até então era um pouco descomprometida 

com os resultados, ou seja, não havia estratégias de comunicação nem objetivos específicos 

para as campanhas, uma vez que as informações recebidas dos clientes eram mínimas; no 

entanto, tal situação mudaria a partir dos anos 50, com o surgimento do marketing, que passa 

a enfocar essas questões. 
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 De 1950 a 1960, o país encontrava-se em fase de desenvolvimento industrial, 

principalmente em relação aos bens de consumo. Com o surgimento da televisão, como 

informa o site História [200-], as agências de publicidade McCann Erikson e a J.W. 

Thompson trouxeram o know-how de como criar, redigir, e produzir programas para o Brasil. 

O modelo estrangeiro tinha sua adaptação para o formato brasileiro e as agências ganhavam 

espaço anunciando produtos. Aparecem, como informam Gracioso (1999a) e Simões [19--], 

as “garotas-propaganda”. 

Até essa época, a estrutura do texto publicitário, de acordo com o site História [200-], 

era a mesma: só se mostrava a razão da compra e o lado criativo era incipiente. Os textos 

eram grandes e as pessoas perdiam muito tempo lendo-os com atenção para poderem entendê-

los. Assim, nesse período, percebeu-se que os anúncios mais breves chamavam mais a 

atenção, além de que, por serem curtos e rápidos, despertavam mais interesse. 

Gracioso (1999a) complementa dizendo que o trabalho dos anúncios ainda era de 

caráter educativo, demonstrando e ensinando aos consumidores como utilizar os produtos. A 

criação publicitária refletia as influências das técnicas americanas, dando importância ao texto 

em geral e aos títulos e slogans em particular. Alguns elementos eram considerados 

primordiais: “Um bom título, ou slogan, depende fundamentalmente de quatro coisas: 

criatividade, raciocínio lógico, poder de síntese e domínio perfeito da linguagem.” 

(GRACIOSO, 1999a, p.46). A figura 6 exemplifica a influência norte-americana – tanto pela 

paisagem, como pelo produto anunciado – e a importância do slogan “Como se pede!”: 

 

 

 
Figura 6: Anúncio da Coca-Cola – 1950 

Fonte: Almanaque, [2007?]. 
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A publicidade nos anos 1950, segundo Teich (2008), reflete a transição do país agrário 

para o país urbanizado e industrial. Com o êxodo rural e as evoluções no comportamento de 

compra durante esse período, descobriu-se também um novo conceito baseado na satisfação 

de necessidades e desejos. Santos (2005) destaca que o planejamento de mídia dessa época – 

algo a mais oferecido pelas agências de propaganda, além da criação de anúncios – passou a 

ser complexo e elaborado. Tal complexidade refletiu na departamentalização e na 

especialização das atividades publicitárias21 exigidas nas agências. Com isso, surge a 

necessidade de profissionais mais bem preparados em Publicidade e Propaganda, de modo 

que escolas profissionalizantes e faculdades são criadas:  

 

O Brasil não estava necessitando apenas de um curso de arte publicitária e sim toda 
uma faculdade capaz de ensinar criação, é claro, mas também e com igual ênfase: 
planejamento, pesquisa de mercado, técnicas de veiculação (mídia), promoção de 
vendas, produção de rádio e televisão e todas as matérias de apoio a essas 
potencialidades. (BARROS apud MARTENSEN; REIS, 1990, p.34). 

 

Na década de 1960, segundo o site História [200-], as agências americanas 

continuavam a ditar as regras da publicidade e algumas agências brasileiras as seguiam. 

Houve até mesmo fusões de agências a fim de se obterem melhores condições de combate à 

concorrência. Surgiram, também, novas pequenas agências, que passaram a se voltar para um 

mercado que valorizava mais o produto criativo do que o serviço global.  

Era o começo da nova era de agências publicitárias mais criativas: “Nunca mais, na 

história da nossa propaganda, tantos homens tão brilhantes se reuniram sob o mesmo teto”. 

(GRACIOSO, 1999b, p.53). Foi um período de grande crescimento e profissionalização da 

propaganda. Nesse período, como afirma Gracioso (1999b), surge a Associação Brasileira de 

Anunciantes (ABA). A importância da ABA, para o autor, deve-se ao reconhecimento dos 

anunciantes enquanto classe empresarial, que tinha interesses específicos a defender. 

Gracioso (1999b) informa, também, que no início dos anos 60, mesmo com outros 

elementos mais criativos, o título ainda predominava em anúncios. A função da ilustração, em 

sua maioria, arte a traço, era valorizar a mensagem transmitida pelo texto, sem concorrer com 

ele. Os anúncios da época refletiam o clima de bonança que se instaurou no Brasil em função 

do crescimento do poder de consumo das famílias: “Tinham um tom otimista, raramente 

falavam de preço baixo e mostravam famílias idealizadas, bonitas e felizes”. (GRACIOSO, 

1999b, p.57).  
                                                 
21 A departamentalização e a especialização das atividades publicitárias referem-se aos setores de uma agência 
de propaganda: Atendimento, Criação, Mídia, Operações, Planejamento, Produção Gráfica, RTVC e Web – 
departamento mais recente. 
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No fim da década de 1960, na visão de Gracioso (1999b), a fotografia conquista a 

propaganda brasileira, que, até então, já era uma das melhores do mundo. Havia certo cuidado 

em relação aos layouts. A figura 7, que apresenta um homem satisfeito, cercado de mulheres, 

reflete o clima de confraternização e confirma a valorização do título e o caráter de reforço 

assumido pela imagem: 

 

 

Figura 7: Anúncio da Antarctica – 1960 
Fonte: Almanaque, [2007?]. 

 

A “Idade de Ouro da Publicidade brasileira”22, segundo Gracioso (1999b), talvez tenha 

sido 15 anos a partir de 1965 – cenário de grande avanço em termos criativos; de forma que 

os diretores de arte, fotógrafos e diretores de TV passaram a produzir anúncios e comerciais 

de padrão internacional, tornando, assim, as agências brasileiras respeitadas ao redor do 

mundo. Apesar disso, “a propaganda era encarada – pela maioria – como um elemento 

secundário das atividades comerciais.” (GRACIOSO, 1999b, p.58). A população, no entanto, 

se interessava pela propaganda – que ocupava o lugar que pertence hoje à informática. 

                                                 
22 A Idade de Ouro da Publicidade brasileira se diferencia da Idade de Ouro dos cartões postais. A primeira se 
refere, para Gracioso (1999b), aos 15 anos a partir de 1965; a segunda diz respeito ao início do século XX e será 
exposta mais adiante. 
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Durante os anos 1970, com o boom das telecomunicações e um mercado mais criativo, 

como já foi dito, porém amador, a publicidade sofreu mudanças em sua linguagem. Segundo 

Santos (2005), a publicidade foi favorecida pelo milagre econômico, período político-

econômico de grande investimento institucional em infra-estrutura. As multinacionais e as 

verbas públicas foram os grandes responsáveis por esse salto. A diversidade de anunciantes 

aumentou, assim como o número de produtos, e era necessário diferenciar a comunicação. 

Diante desse contexto e visando garantir a originalidade dos textos, os redatores passaram a 

experimentar outros formatos que não fossem os tradicionais (jornais e revistas), como por 

exemplo, o outdoor. Essa fase foi de grande desperdício de verbas, em que se gastava “muito 

mais do que o necessário e – o que era ainda pior – usava-se muito mal o dinheiro.” 

(GRACIOSO, 1999b, p.55). 

Segundo o jornal Meio & Mensagem citado pelo site Jornalismo [200-], a década de 

1980 começou com alguns marcos importantes no mercado publicitário, entre os quais se 

destacam a criação do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (CONAR) 

em 1980 e a inauguração do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) em 1981. A criação do 

novo canal de televisão reforçou a liderança da mídia no bolo publicitário, detendo, no ano de 

1990, 57,3% da distribuição da publicidade. Seguiam-lhe os jornais (25,6%) e as revistas 

(9,6%). 

A década de 1990 foi uma revolução na história da propaganda, como informa o site 

História [200-]. Os meios de comunicação ganharam novas estruturas diante do avanço 

tecnológico e, para isso, a publicidade teve que se adequar à realidade do mercado: 

 

A história da publicidade segue basicamente a história da tecnologia. A cada 
novidade que surge, a propaganda se reinventa, como aconteceu com a era do rádio, 
a era da televisão e agora a era da internet.” (GUANAES apud TEICH, 2008). 

 

Surgiram, assim, nessa década, novos meios de comunicação e formas de promoção 

publicitária, tais como: a Internet; os marketing direto, relacional, promocional, esportivo, 

dentre outros; a TV por assinatura; como também outros formatos, que ganham espaço e 

entram no século XXI passando por diversas modificações que se adaptam constantemente à 

cena contemporânea. 
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1.2 O cartão-postal publicitário no Brasil 

 

 

 Após apresentar a evolução histórica da propaganda, desde o surgimento do primeiro 

anúncio até o final da década de 90, busca-se destacar, nesta segunda parte, o contexto 

histórico de surgimento do cartão-postal e a sua apropriação pela publicidade. Antes, retoma-

se brevemente à fotografia, sem, no entanto, se deter à sua concepção, buscando inseri-la na 

produção de imagens do Brasil durante o período oitocentista. 

 No contexto europeu e americano, entre fins da década de 1820 e meados dos anos de 

1860, Borges (2005) descreve que indivíduos de diferentes lugares da Europa e da América 

investiram na pesquisa de diversos processos físico-químicos com o objetivo de captar e fixar 

imagens na câmara escura. Foi, mais exatamente em 1822, que a técnica fotográfica se 

revelava como um mecanismo precioso na produção de imagens. De acordo com Freund 

(1995), a fotografia tinha despertado a atenção e o interesse de quase todos os “meios da 

sociedade”; porém, a sua imperfeição técnica e os custos extraordinários que representava em 

seus primórdios a tornava acessível, momentaneamente, à alta burguesia. 

Nesse cenário de euforia quanto à indústria fotográfica, Freund (1995) destaca, em 

1854, um advento que inaugurava o tratamento industrializado ligado à fotografia: a 

descoberta do cartão de visita. Graças à essa técnica, capaz de fornecer cópias e a diminuição 

do formato da fotografia, um novo cenário se estruturava, em que a redução dos custos de 

produção resultou em preços de venda mais acessíveis ao “pequeno burguês”. A autora aponta 

que retratos até então reservados à nobreza e à burguesia rica se tornaram acessíveis aos 

menos abastados. Por uma soma que não ultrapassava os seus meios, o pequeno burguês 

poupado podia satisfazer a sua necessidade de se “medir com os ricos.”  

 No Brasil, foi a partir do período oitocentista, como informa Cardoso (2005), que a 

circulação de imagens representou um salto na produção de impressos comerciais. Isso se 

deve ao aprimoramento das técnicas de produção de imagens, como a disseminação da 

xilografia23 e da litografia24. Assiste-se, assim, a uma mecanização dos processos visuais: 

                                                 
23 “Processo de impressão anterior à tipografia, utilizado pelos chineses na impressão de livros tabulares desde o 
séc. 10. Baseado no emprego de matrizes de madeira com imagens e textos gravados em relevo.” (RABAÇA; 
BARBOSA, 2002, p.606). 
24 “1. Antigo processo de gravação sobre pedra porosa, inventado por Senefelder por volta de 1796, e que 
consiste em fixar a imagem com tinta-graxa, por lápis ou pincel, na superfície da pedra, que é depois umedecida 
pelo contato de rolos molhadores. A água adere apenas às partes não cobertas pelas tinta-graxas e a tinta 
impressora contida nos rolos tinteiros, por sua vez, adere somente às áreas secas, que correspondem à imagem 
finalmente impressa no papel. 2. Arte de reproduzir, por pressão, desenhos traçados com tinta gordurosa numa 
pedra calcária especial, chamada litográfica.” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.369). 
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Os anos que vão de 1850 a 1890 compreendem um momento histórico bastante 
específico para o estudo da circulação de imagens. Trata-se de um período em que já 
havia a mecanização dos impressos visuais, mas a impressão de fotografias ainda 
não era possível. Dessa forma, grande parte das imagens criadas e reproduzidas em 
larga escala vinha da tradição do desenho e era impressa em litografias a vapor. 
(CARDOSO, 2005, p.35). 

 

Segundo o autor, não somente a interferência européia se pronunciou na produção de 

imagens no início do século XX, como, também, a consolidação de técnicas gráficas25 como a 

simetria e o equilíbrio na disposição dos elementos, que reinaria na linguagem visual 

tipográfica e pelo estilo neoclássico26. Os rótulos dos produtos produzidos no início do século 

XX, por exemplo, apresentam uma concepção de diagramação bastante peculiar: 

 

Na maioria das vezes a parte textual recebia muito mais ênfase do que as imagens. 
Fosse pelo espaço que ocupavam na composição ou pela localização central, os 
nomes do fabricante, do produto, do endereço ou outra informação escrita tinham 
posição privilegiada de leitura sobre o resto. (CARDOSO, 2005, p.45). 

 

É nesse ambiente de evoluções técnicas e aprimoramentos industriais, que 

beneficiaram o acesso de classes menos favorecidas aos serviços impressos, que o cartão-

postal aparece. A história dele está vinculada a patentes, autorias e propriedades. As datas e 

locais de surgimento, por sua vez, sugerem outras discussões.  

 

 

1.2.1 Registros do surgimento do cartão-postal 

 

 

Em junho de 1861, na Filadélfia, Estados Unidos, de acordo com Belchior citado por 

Dias [200-], J. P. Carlton patenteou um postal card. Até então, não se conhecia algum que 

havia sido enviado pelos correios antes de 1870, ano em que a patente foi transferida para H. 

Lipman, que os editou com o nome de Lipman´s Card. Em 1865, “a idéia de se enviar 

correspondências sem o invólucro protetor do sigilo também ocorreu [...].” (BELCHIOR apud 

DIAS, [200-]). Em Conferência Postal Germano-austríaca realizada nesse mesmo ano, como 

                                                 
25 O capítulo 3 discute a utilização de técnicas gráficas em uma composição visual mais detalhadamente. 
26 “O estilo Neoclássico surge no contexto do Neoclassicismo. Tendência artística da segunda metade do séc. 
XVIII e do início do séc. XIX que tentou reviver os padrões da Antiguidade clássica; tendência a retomar 
características de clareza, medida e equilíbrio próprias do Classicismo.” (GRANDE ENCICLOPÉDIA 
LARROUSE CULTURAL, 1998, v.17, p.4181).  
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relata Dias [200-], o Dr. Heinrich von Stephan, Diretor Geral da Confederação da Alemanha 

do Norte, propôs a oficialização da “folha postal aberta”, já utilizada por ele. 

Quatro anos depois, em 1869, a criação do cartão-postal, de acordo com Velloso 

(2001) e Belchior citado por Dias [200-], é atribuída oficialmente ao austríaco Emmanuel 

Hermann, quando ele propôs a carta-postal, forma simplificada e de baixo custo da 

correspondência. Tal fato foi publicado em 29 de janeiro do mesmo ano pelo jornal Die Neue 

Freie Presse como “uma nova forma de correspondência”. 

Em relação à formatação da proposta de postal apresentada na Áustria, a idealização 

dispensava o uso de envelope, consistindo em uma carta menor, em que uma das faces era 

destinada à mensagem e a outra ao endereço do destinatário, “apresentando como única 

ilustração as armas imperiais do então Império Austro-Húngaro.” (VELLOSO, 2001). Velloso 

(2001) e Belchior citado por Dias [200-] comentam que a criação dos primeiros postais teve 

grande aceitação e se difundiu rapidamente pelo continente europeu e demais continentes, 

resultando na venda de dez milhões de exemplares.  A novidade foi aceita, também, pela 

União Postal Geral na década de 1870 e, mais tarde, pela União Postal Universal. 

A partir da introdução dos primeiros cartões ilustrados com gravuras, segundo Velloso 

(2001), enquanto uma das faces se destinou ao endereço, a outra se dividia entre a imagem e a 

mensagem. A elaboração das ilustrações, de acordo com Freund (1995) e Velloso (2001), 

utilizava as técnicas de ponta-seca27, buril28 e litografia. Por serem mais trabalhosas e 

demandarem mais conhecimento, elas encareciam e restringiam a circulação das imagens.  

Ainda em relação ao surgimento de cartões-postais com algum tipo de ilustração, 

Gorberg (2002) traz à discussão o aspecto comercial e aponta que essa apropriação ocorreu 

com a perspectiva de se aumentar os lucros das empresas, uma vez que ele poderia ser 

utilizado pela propaganda e, também, pela possibilidade de se oferecer ao público um produto 

diferenciado dos tradicionais meios da mídia impressa, tais como jornais e revistas. 

A reprodução dos cartões-postais foi facilitada pelo aprimoramento de equipamentos 

fotográficos e pelo desenvolvimento de alguns processos de impressão, tais como: fototipia, 

fotogravura e fotolitogravura. Foi por meio desses processos que “o postal tornou-se 

verdadeirmamente popular, pois o seu preço de compra estava ao alcance de todos.” 

(FREUND, 1995, p.101). Eles permitiram, também, o que Velloso (2001) denomina de 

                                                 
27 “Tipo de calcogravura a traço, em que se emprega uma ponta (agulha), em vez do buril. Produz no metal 
riscos superficiais cuja impressão resulta em chapados compactos mas veludosos, com pequena quantidade de 
tinta, e traços com pequenas veladuras cinzas em volta do preto.” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.468). 
28 “Instrumento de aço, com ponta cortante em forma de V, utilizado principalmente na execução de 
calcogravura (gravura em metal) e de xilogravura (gravura em madeira).” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.86). 
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“enriquecimento visual”, uma vez que ao se utilizar várias técnicas em conjunto, podiam ser 

produzidos cartões-postais “contendo bordados com desenhos, gravuras com fotos, as 

fotopinturas (coloração manual de imagens fotográficas) ou mesmo as fotomontagens.” 

(VELLOSO, 2001). Como exemplo de um cartão-postal ilustrado tem-se a figura 8. Já a 

figura 9 apresenta o verso de outro cartão-postal, com o espaço destinado ao endereço: 

 

 

Figura 8: Rio de Janeiro – avenida aberta pela prefeitura de Pereira Passos 
Fonte: VELLOSO, 2001. 

 
 

 

 
Figura 9: Bilhete Postal – Estado de Minas - verso 

Fonte: DIAS, [200-]. 
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Aos poucos, com a incorporação da fotografia e das técnicas de impressão em alguns 

países da Europa a partir de 1891, como aponta Velloso (2001), a imagem passou a ocupar 

mais espaço em uma das faces do cartão-postal, que acabaria se firmando como a frente; 

cabendo ao verso o endereço. Dias [200-] acrescenta que, apesar da redução do espaço 

destinado à escrita, a gravura “estabeleceu outro vínculo entre remetente e destinatário, 

reforçando o conteúdo da mensagem com o elemento visual.” (DIAS, [200-]).  

Outro passo importante no impulso da produção de postais ocorre, de acordo com Dias 

[200-], quando os Correios de todos os países, de modo gradual, no final do século XIX até 

por volta de 1907, determinam que a gravura ou a foto deveriam ocupar todo o espaço de uma 

das faces do postal. Ao verso, antes destinado somente ao endereço e à impressão do selo 

postal, foi acrescentado um espaço reservado à mensagem. Essa configuração pode ser 

percebida, ainda hoje, em cartões-postais de pontos turísticos. 

 Nesta época, a Alemanha liderava a produção de postais, mas na década de 1910 foi 

ultrapassada pela França. Entre 1905 e 1906, segundo Velloso (2001), a produção de cartões 

pelos franceses alcançou a marca de seiscentos milhões de unidades. Desse modo, a autora 

enfatiza que a circulação de cartões no Brasil durante o período era praticamente de cartões 

europeus, principalmente os franceses, além de, em menor quantidade, dos austríacos, 

ingleses, alemães, espanhóis e italianos. 

No caso específico do Brasil, de acordo com Velloso (2001), os primeiros postais, 

ainda sem ilustrações, seriam impressos somente em 1880. Foi nesse ano, como informa Dias 

[200-] e Viana (2005), que Manuel Buarque de Macedo, então Ministro da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas, permitiu a impressão do chamado bilhete-postal ou carta-postal 

no país. A impressão dos bilhetes, antes impressos no exterior, pertencia ao Estado e eles 

apresentavam as armas imperiais estampadas no canto superior direito, como se observa na 

figura 10: 
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Figura 10: Bilhete Postal 
Fonte: DIAS, [200-]. 

 
Em 1899, segundo Belchior citado por Velloso (2001), a produção de bilhetes-postais 

pela indústria privada foi liberada pelo governo brasileiro. Viana (2005) complementa 

dizendo que, a partir de então, ocorreu a quebra do monopólio exercido pelos Correios, o que 

possibilitou a utilização do cartão-postal para fins publicitários. No entanto, a exploração das 

imagens brasileiras já ocorria: 

 

já se tem notícia da circulação de cartões veiculando vistas e paisagens, e retratos de 
índios e negros ex-escravos do Brasil, que eram impressos no exterior. As legendas 
vinham escritas em inglês ou francês, já que o público interessado neste tipo de 
imagem era formado, em sua maioria, por estrangeiros ou imigrantes residentes no 
Brasil. (MIRANDA apud VELLOSO, 2001). 

 

Viana (2005) acrescenta que, no Brasil, a atuação de várias empresas com técnicas 

diversas para a impressão de postais foi influenciada por comunidades alemãs no país. Outra 

finalidade destacada por Viana (2005) e apontada por Gorberg (2002) é a utilização do cartão-

postal para propaganda turística.  

A autoria das imagens postais, como informa Velloso (2001), era em grande parte de 

descendentes europeus que residiam no país. Um exemplo citado pela autora é o fotógrafo 

francês Marc Ferrez, que conferiu à sua produção fotográfica – paisagens, vistas de cidades, 

tipos humanos, profissões urbanas, entre outras – o formato de postal. A autora comenta ainda 

que, a partir de então, expandiu-se pelas principais cidades brasileiras a produção e 

comercialização local de cartões-postais. Apesar de muitas vezes as imagens postais não 

possuírem o crédito do idealizador (fotógrafo, editores e estúdios), elas possibilitavam, em 

parte, “a compreensão do sentido que estava sendo dado ao cartão-postal na época, já que 

estes seriam atores no processo de elaboração da imagem.” (VELLOSO, 2001).  
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Os cartões-postais assumiram, como aponta Velloso (2001), o papel de veicularem 

imagens que demonstravam a mentalidade de uma elite urbana que prezava valores de 

civilização e progresso, modernização e padrões europeus. A respeito da produção brasileira 

de postais neste início de século, a autora afirma que a temática privilegiada seria a dos 

espaços urbanos, em que classes dominantes e os setores médios desfrutariam das novidades 

do progresso. A utilização da palavra “cartão-postal” como referência direta a pontos 

turísticos de uma cidade ou de uma vista urbana, segundo Velloso (2001), viriam dessa época. 

A partir disso, nota-se o que Rocha (1995) apresenta como expressão da ideologia social de 

determinado período: “Como espelho mágico [a produção de imagens] reflete os aspectos da 

sociedade que o engendra alimentando a ilusão de uma ideologia que se quer permanente em 

seu projeto.” (ROCHA, 1995, p.26 – colchete nosso). 

Ao discutir a veiculação de imagens em cartões-postais, Velloso (2001) relata que, em 

1904, no Brasil, foi criada a Sociedade Cartophila Internacional Emmanuel Hermann. A 

finalidade da associação era reunir os cartofilistas, facilitar as permutas e criar relações em 

todo o mundo por meio de sua revista A Cartophilia. O periódico recomendava quais imagens 

deveriam ser escolhidas, tendo em foco o consumidor brasileiro e o estrangeiro. Velloso 

(2001) acrescenta que esses autores-produtores de imagens postais “se manifestariam como 

cartofilistas ou colecionadores, marcando a aproximação entre os atos de produção e recepção 

de imagens.” (VELLOSO, 2001). Sobre o ato de colecionar29, Belchior citado por Dias [200-] 

acrescenta que o cartão-postal adquiriu caráter documentário ao incorporar a imagem. Ele 

“deixou de ser apenas fim para se constituir um meio, passando a ser desejável objeto de 

colecionamento [...].” (BELCHIOR apud DIAS [200-]). 

A Sociedade Cartophila passa a incentivar a produção e o consumo de bilhetes que 

retratavam as atualidades e personagens célebres:  

 

O cartão-postal ilustrado, que no primeiro tempo limitava-se a reproduzir os sítios e 
as paisagens do país, teve de acompanhar o progresso publicando os retratos dos 
homens célebres, das belezas femininas, os acontecimentos e as curiosidades do dia, 
os obras dos grandes artistas, enfim, tudo o que a vida moderna produz de útil e 
interessante. (VELLOSO, 2001). 

 

Tal incentivo, como se percebe na citação acima, confirma uma cultura de modernização e 

europeização feita por meio da ênfase dada às imagens postais, como indica Velloso (2001). 

O cartão-postal era percebido, então, como  

 

                                                 
29  A temática do colecionismo e das comunidades virtuais será exposta no Capítulo 3. 
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instrumento de democratização do conhecimento numa sociedade liberal, que 
acredita no poder positivo da instrução, o cartão-postal leva às últimas 
consequências a ‘missão civilizadora’, conferida à fotografia por sua capacidade de 
popularizar o que até então foi apanágio de poucos. (FABRIS, 1998, p.35). 

 

Apesar de determinarem quais imagens seriam reproduzidas nos cartões-postais, de 

acordo com Velloso (2001), os autores-produtores dos postais deixaram escapar certas 

imagens que exibiam as contradições daquele tempo. A escravidão, abolida em 1888, como se 

observa na figura 11, em que se tem uma escrava, exemplifica uma das contradições do 

período: 

 

 

 
Figura 11: K. Creoula — Bahia. Símbolo do "atraso e primitivismo"  

ou um tipo considerado exótico pelos estrangeiros 
Fonte: VELLOSO, 2001. 

 
 

Ao mesmo tempo em que existiam recomendações para a escolha da imagem, Velloso 

(2001) expõe, também, que alguns periódicos sugeriam o conteúdo que seria veiculado em 

cartões-postais. A revista ilustrada Careta, citada pela autora, sugeria frases atribuídas a 

homens públicos daquele tempo, como Oliveira Passos, engenheiro responsável pelo projeto 

do Teatro Municipal do Rio de Janeiro: “Que é a vida? Um teatro. Pois então! A vida do Rio 

de Janeiro é o Teatro Municipal.”; como também Muniz Freire, um dos responsáveis pela 

construção da Biblioteca Nacional: “Hei de concluir a Biblioteca no século XXII para que os 
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pósteros admirem nossa arte arquitetônica.” (A CARTOPHILIA apud VELLOSO, 2001). 

Alguns postais, por um viés diferente, veiculavam textos estrangeiros, a fim de atenderem a 

um público diferenciado: 

 

Outros cartões, todavia, de aspecto gráfico similar, que os colocam nesse mesmo 
final do século XIX, exibem dizeres em língua estrangeira, mostrando o intuito de 
atender o público de terras alheias, ávido de conhecer e de guardar aspectos 
pitorescos ou exóticos do país distante, além de servirem, ocasionalmente, a 
comunidade de origem estrangeira nele vivendo. (GORBERG, 2002, p.22). 

 

 

1.2.2 A Idade de Ouro do cartão-postal 

 

 

O público brasileiro aceitou sem questionamentos os bilhetes-postais, como destaca 

Dias [200-]. Entre 1883 e 1884, como informa Belchior citado por Dias [200-], a quantidade 

de postais coletados pelos Correios representava 41% do total da correspondência particular. 

No período de 1907 a 1912, observa-se grande aumento na circulação de postais: “[...] 

segundo as estatísticas oficiais, os Correios coletaram, em todo Brasil, 57 milhões de postais 

somente no ano 1909, circularam cerca de 15 milhões, para uma população ao redor de 20 

milhões de habitantes.” (GORBERG, 2002, p.23). 

Esse momento ficou conhecido como o boom do cartão-postal, chamado também de a 

Idade de Ouro do cartão-postal, anos dourados ou belle époque, e se deu, de acordo com 

Lima citado por Velloso (2001), no início do século XX, quando a fotografia foi incorporada 

ao postal e os processos de reprodução fotomecânicos sobre papel possibilitaram a produção e 

consumo do mesmo. A crescente procura de cartões-postais no Brasil, segundo Dias [200-], 

foi acompanhada por outros países durante os primeiros trinta anos desse século. Nesse 

período, segundo Velloso (2001), os cartões brasileiros promoveram a comercialização e a 

divulgação da fotografia, padronizando o formato dela para as dimensões de 9 x 14 cm ou 14 

x 9 cm. Temas diversos ilustravam os postais: “a paisagem bucólica, o cenário urbano com 

seus jardins e praças, pontes e avenidas, monumentos indicadores da civilização e do 

progresso e elementos representantes de uma cultura dos trópicos.” (DIAS, [200-]). 

O auge dos cartões se deu em 1904, de acordo com Dias [200-], quando os 

colecionadores buscavam autógrafos de famosos, que tinham a imagem estampada nos 

postais, em diversas áreas da sociedade: política, música, ciências e artes. O cartão-postal se 

inseriu no contexto social e se tornou objeto de recordação: 
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Muitas interpretações poderão ser oferecidas, mas não esqueçamos da condição [do 
postal] de despertador de alegrias, arquivos de recordações. [...] E admirando as 
imagens impressas em cartões, passamos a sentir tudo aquilo que olhávamos e não 
víamos. (BELCHIOR apud DIAS, [200-] – colchete do autor). 

 

Os cartões-postais, na visão de Velloso (2001), criariam um modo próprio de escrita 

ao incorporarem ilustrações, depois fotografias, e supririam “a necessidade de se produzir 

uma linguagem que propiciasse a visualidade nas cartas, expressando as relações entre escrita 

e imagem [...].” (VELLOSO, 2001). Em 1902, como destaca Dias [200-], eles já eram um dos 

principais meios de comunicação da época. Com relação à Idade de Ouro do cartão-postal no 

início do século XX, a autora destaca a importância da correspondência como meio que 

propiciava a sociabilidade entre pessoas de diferentes regiões do globo. Sobre a criação dos 

postais, a autora informa que: 

 

O remetente, além de autor da escrita postal, tinha a possibilidade de se manifestar 
como autor da imagem, produzindo os próprios cartões, que poderiam ser 
constituídos por pinturas, desenhos, caricaturas, bordados ou colagens. Nestes casos, 
o autor-remetente tornar-se-ia também autor-produtor da imagem. O fato de a parte 
do verso dos bilhetes ser vendida separadamente, sobre o qual eram coladas estas 
imagens produzidas, viabilizava sua aceitação pelos Correios. (VELLOSO, 2001). 

 

Tal sociabilidade pode ser percebida, ainda hoje, por meio do colecionismo e das 

comunidades virtuais a respeito de cartões-postais publicitários. Desde essa época, o ato de 

colecionar postais, como informa Velloso (2001), já era uma prática comum entre os 

membros das elites e dos setores médios urbanos, e contagiava, praticamente, todas as cidades 

do país.  

As coleções eram devidamente arquivadas: “as mais representativas coleções de 

postais encontram-se cuidadosamente organizadas em acervos particulares.” (JUNIOR apud 

DIAS, [200-]). Dias [200-] acrescenta que, por meio de anúncios, as revistas ilustradas 

propagandeavam postais e fotografias. Gorberg (2002) complementa dizendo que, para esse 

público interessado em cartão-postal, surgiram, em vários países, revistas especializadas, tais 

como: Cartes Postales Et Collection na França, Postcard Collector nos Estados Unidos e The 

Picture Postcard na Inglaterra.  

No Brasil, a única publicação regular direcionada para o cartão-postal é a Carta 

Mensal da Acarj – Associação de Cartofilia do Rio de Janeiro. O autor informa, também, que 

essas revistas não tiveram longa duração, não passando de boletins em que as últimas 

novidades a respeito da temática eram divulgadas. Foram criadas associações de cartofilia, 
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“que publicavam boletins, com o nome de sócios e seus endereços, facilitando a troca de 

cartões-postais, prática usual na época. Esta troca ocorria não só entre os associados, mas com 

os demais das outras associações.” (GORBERG, 2002, p.29). 

 Em relação à apropriação do cartão-postal pela publicidade, Belchior [200-] comenta 

que desde quando o postal era veiculado no formato de inteiro-postal, ou seja, sua impressão 

era realizada somente pelos Correios, em que a face era reservada para o nome e o endereço, e 

o verso era em branco, destinado à mensagem; os cartões começaram a receber neste último 

lado “textos impressos ou manuscritos enviados pelas firmas e seus clientes, ou prováveis 

compradores, aos quais não faltam, por vezes, desenhos dos produtos oferecidos.” 

(BELCHIOR, [200-]). O autor expõe que essa foi a primeira fase da publicidade em cartão-

postal, e desde 1876, alguns anúncios já podiam ser encontrados nesse meio, tais como o da 

receita que recomendava o uso do Chocolate Suchard (Suíça) ou o anúncio de 1888 que 

mostrava a cama desdobrável de H. C. Swain (Nova Iorque). O postal passa, assim, a ter 

importância comercial: 

 

No mundo dos negócios os inteiros-postais receberam até o riscado de contas ou 
faturas enviadas a clientes de casas comerciais. E, em sentido inverso, os 
compradores por intermédio do postal faziam encomendas a fornecedores. É até 
certo ponto impressionante a quantidade de cartões com este objetivos que chegaram 
até nós, depois de terem cumprido sua missão. (BELCHIOR, [200-]). 

 

 A segunda fase da publicidade em cartão-postal, de acordo com Belchior [200-], 

aconteceu durante a produção de postais pela indústria privada, como relatado anteriormente. 

O autor complementa dizendo que com a finalidade publicitária que o postal assumiu, ele 

ganhou novas dimensões, como o colecionismo: “Distração, passatempo, mania ou idéia-fixa, 

que invadiu o mundo em todos os quadrantes, que permitia a seus seguidores possuir pequeno 

museu particular, pleno de conhecimentos, exotismo e beleza.” (BELCHIOR, [200-]). 

 O cartão-postal, com suas novas características, como imagem e cores, segundo 

Belchior [200-], foi utilizado para publicidade comercial ou institucional. Ao transmitir 

diretamente a mensagem ao destinatário, como destaca o autor, o postal confere a si mesmo 

caráter pessoal. Por outro lado, ao se tornarem objeto de coleção, os cartões-postais 

ultrapassaram a efemeridade, uma vez que, segundo Belchior [200-], ao serem guardados, 

“eles permaneciam por mais tempo produzindo seus efeitos publicitários.” (BELCHIOR, 

[200-]). 

 Em 1920, como informa Belchior [200-], a Idade de Ouro do cartão-postal finda. 

Junto com ele floresce a arte dos cartazes, que retratavam a vida social de uma época repletos 
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de arte e beleza. Diferentemente do postal, o cartaz estava limitado às áreas em que era 

afixado e, assim, não possuía, portanto, a mesma mobilidade e penetração que o primeiro. 

 Com o término do período considerado como o auge dos cartões-postais no Brasil, o 

interesse pelos mesmos só seria retomado no final do século XX30: 

 

Com o fim da “Idade de Ouro”, foi arrefecendo o entusiasmo pelos cartões-postais, e 
muitos esqueceram o tesouro de informações que neles existia e que o tempo 
destruía, mas também os valorizava como documentação iconográfica da maior 
significação. No último quarto do século XX, foi ressurgindo, paulatinamente, o 
interesse pelo cartão-postal, embora sem o paroxismo do colecionismo de outrora. 
(GORBERG, 2002, p.30). 

 

 A partir dessa evolução histórica do cartão-postal, pode-se perceber que esse meio 

surge como evolução do formato da fotografia e da correspondência com a finalidade de 

reduzir os custos de envio. As imagens e textos que nele seriam veiculados eram definidos 

pelos autores-produtores que, de certa maneira, determinavam o pensamento de modernização 

oriundo do continente europeu. Desde a década de 80 do século XIX, como exposto na 

primeira parte do capítulo, os anunciantes de medicamentos se apropriaram do cartão-postal 

para veicularem seus produtos. No entanto, como foi apresentado, somente durante as duas 

primeiras décadas do século XX, que ficaram conhecidas como a Idade de Ouro do cartão-

postal, que o postal atingiu o seu auge e se tornou objeto de coleção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 O Capítulo 4 irá abordar com mais detalhes o contexto do cartão-postal publicitário após sua retomada. 
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2 ANÁLISE DA LINGUAGEM VERBAL E VISUAL APLICADA EM CARTÕES-

POSTAIS PUBLICITÁRIOS 

 

 

O capítulo em questão busca discutir a linguagem publicitária, contextualizando o 

texto e a imagem dentro do cenário da Publicidade e Propaganda. Para tanto, recorre à 

Semiótica como linha teórica norteadora para a compreensão de como se dá a construção do 

discurso persuasivo em cartões-postais publicitários. 

 A partir da estruturação proposta por Monteiro (2005), a exposição do tema se 

estrutura em três eixos: a linguagem verbal, que apresenta as funções da linguagem e destaca 

o texto publicitário enquanto discurso persuasivo; a linguagem visual, que apresenta a 

imagem publicitária e suas possibilidades; e a linguagem híbrida, que mescla o texto e a 

imagem. 

Fidalgo (1998) descreve que o estudo dos signos remonta à mesma época que o 

surgimento do pensamento filosófico e destaca duas linhas: a linha peirciana, formulada por 

Charles Sanders Peirce (1839-1914); e a linha saussuriana, postulada por Saussure e também 

conhecida como Semiologia. Adota-se para este projeto a primeira linha, que de modo geral, 

aborda conceitos que serão utilizados para melhor entendimento do discurso publicitário.  

Segundo Santaella (1992), tomando como base a teoria peirciana31, há três categorias 

que, concisamente, englobam os aspectos do signo. São elas: o ícone, o índice e o símbolo. O 

signo é “algo que representa algo para alguém em algum aspecto ou capacidade.” (PIERCE 

apud PINTO, 1995, p.50). O ícone é um “tipo de signo que apresenta uma relação de 

similaridade com seu referente.” (SANTAELLA, 1992, p.43). Pinto (1995) acrescenta que ele 

“é determinado por seu objeto por compartilhar das características dele” (PINTO, 1995, p.24), 

ou seja, a representação guarda semelhanças e traços com aquilo que é representado, como 

uma fotografia, por exemplo. 

O índice, por sua vez, estabelece uma relação dual, binária com seu objeto, ele precisa 

ser atravessado, marcado por uma co-presença. Ele é a “função sígnica que, em vez de exibir 

em si traços do objeto (característica do ícone) aponta para fora de si na direção do objeto.” 

(PINTO, 1995, p.28 – parêntese do autor). Como exemplo desse tipo de signo tem-se um 

registro da pega de um animal.  

                                                 
31 Para fins desse projeto não serão abordadas questões mais complexas da teoria proposta por Charles Sanders 
Pierce, como questões relacionadas à primeiridade, secundidade e terceiridade, como também, aspectos 
referentes às subcategorias das categorias já mencionadas. Para maiores detalhes ver Pinto (1995) e Santaella 
(1990). 
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O símbolo é, por fim, mas não menos importante, um “signo convencional ou signo 

que depende de um hábito nato ou adquirido.” (PIERCE apud SANTAELLA, 1992, p.44). 

Ele se dá por meio de “uma lei, uma regularidade, um hábito, uma convenção, uma previsão 

ou conceitos parecidos” (PINTO, 1995, p.54). Como exemplo de símbolos tem-se as placas 

de trânsito.  

Feita essa contextualização sobre a Semiótica, busca-se relacionar “dois pares de 

categorias divergentes (que) se destacam: textual e imagética ou, de outro modo, simbólica e 

icônico-índicial.” (MONTEIRO, 2005, p.1 – parêntese nosso); apesar de Santaella (1992) 

destacar que “a afirmação de que a imagem é ícone já é relativamente enganadora; a de que a 

palavra é pura e simplesmente símbolo é decididamente equivocada.” (SANTAELLA, 1992, 

p.44), uma vez que o signo, de acordo com a autora, possui, ao mesmo tempo, caráter indicial, 

icônico e simbólico, sendo que um deles se sobressai. 

O homem pode produzir e interpretar sentidos a partir de signos lingüísticos 

(enunciados verbais) e não lingüísticos (fotografias ou desenhos). A produção de efeitos de 

sentidos não implica somente a ação de elementos verbais no processo de referenciação, mas 

também a participação ativa de elementos não-verbais. A este respeito, é importante retomar a 

exposição feita por Silva e Luchesa (2002) de que o sentido é gerado em uma situação 

comunicativa. Em outras palavras, sua construção se dá social e cognitivamente durante o 

processo de interação entre as pessoas. 

      Condizente à idéia de que o sentido contribui para o processo de percepção, Marcuschi 

citado por Carvalho (2005) ressalta que todo sentido é situado, assim, referir é realizar um 

processo de relações mediante estratégias de inferências diversificadas, ou seja, raciocínios 

feitos com base em alguns conhecimentos pessoais, textuais e/ou contextuais que, 

relacionados, levam a outros conhecimentos, promovendo a construção da referenciação. 

Tem-se, então, que o processo de produção de referência e o processo de produção de sentido 

pressupõem a interação entre o verbal e o não verbal, entre os indivíduos e a interação com o 

mundo em que vivem.  
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2.1 Linguagem verbal: o texto 

 

 

 A linguagem está relacionada com toda atividade de comunicação do ser humano, 

caracterizando-se pela capacidade de se comunicar por meio de uma língua. A língua, de 

acordo com Infante (1998), é um sistema de signos convencionais e elementos representativos 

utilizados por integrantes de uma mesma comunidade ou grupo social. Ela pode ser entendida, 

também, como um sistema de signos que relacionam formas/significantes e 

conteúdo/significados, tendo em vista a relação entre texto e imagem aqui abordada. 

O termo discurso, importante na perspectiva do texto e de seus sentidos, designa “um 

certo modo de apreensão da linguagem, considerada como a atividade de sujeitos inscritos em 

contextos determinados.” (MAINGUENEAU, 2002, p.43). O discurso pode ser entendido, 

também, como “efeito de sentido construído no processo de interlocução [...] não é fechado 

em si mesmo e nem é do domínio exclusivo do locutor: aquilo que se diz significa em relação 

ao que não se diz, ao lugar social do qual se diz, para quem se diz, em relação a outros 

discursos” (ORLANDI apud BRANDÃO, 2004, p.106) A relação de expressão da imagem 

com o seu conteúdo dependerá diretamente do sistema semiótico, que engloba a materialidade 

do texto publicitário e a situação enunciativa em que se insere. 

A compreensão das mensagens, por sua vez, não se dá somente por meio da escrita, 

como se comprova pelo desenvolvimento de técnicas para registro de imagens e textos, em 

que a informação pode ser captada, organizada, preservada e repassada a gerações futuras: 

 

A passagem da tradição oral para a tradição escrita comporta uma mudança radical 
no tipo de mensagem transmitida: essa já não é mais dependente de quem a envia e 
da discrição de quem recebe, porém fica à disposição de qualquer pessoa que a 
deseje ler. Pode ser relida, meditada, analisada; adquire, portanto, durabilidade, 
profundidade e clareza. (GIOVANNINI apud MONTEIRO, 2005, p.4). 
 
 

Segundo Joly (1996),  a linguagem não verbal, mais antiga que a linguagem verbal, 

abrange outras linguagens, tais como a moda, a arte, sons e sinais. Cada uma delas tem seu 

suporte e seu meio, muitas vezes não sendo usadas separadamente, ao mesmo tempo. A 

figura 16, um postal criado para o lançamento do novo modelo do carro Ford Ka, ilustra a 

utilização de ambas as linguagens simultaneamente. A frente do cartão-postal publicitário 

apresenta uma foto do carro junto a ilustrações humanas típicas de placas de trânsito, em 

fundo amarelo, cor presente na composição das placas. O texto “Um carro tão legal, tão 
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legal, que a gente está desconfiando que ele não é só um carro. É uma declaração para 

alguém que você ama.” A fonte sem serifa32, em caixa alta, ressalta o conteúdo jovial do 

texto, que se alinha à composição de imagens do postal,  evidenciando a ligação da 

linguagem visual com a verbal. 

 

Figura 16: Ford Ka. – frente 
Fonte: JOKERMAN, 2008. 

 

A linguagem verbal e a linguagem não verbal desempenham o papel principal, sob o 

ponto de vista da propaganda, na conquista do objetivo dos anúncios. Carvalho (2005) aponta 

três principais modos de convencimento na construção da mensagem: a sedução, o apelo 

emocional e a persuasão. Em relação à primeira, o autor destaca que “muitos anúncios 

publicitários funcionam a partir da ausência da racionalidade que as emoções impõem, em 

uma esfera que não se movimenta pelos parâmetros da lógica racional, mas pela lógica da 

sedução. Não se vende produtos, mas promessas.” (FERRÉS apud CARVALHO, 2005, 

p.231).  

  O anúncio publicitário não apenas informa o consumidor sobre o produto, como, 

também, de acordo com Campos (1987), tem a função de agregar traços persuasivos com o 

objetivo de induzir à compra. A autora afirma que existem dois tipos de tratamento e 

abordagem feitos pelo anúncio: o factual e o emocional.  

 

No primeiro caso, lida-se diretamente com a realidade, fala-se sobre o produto, o 
que ele é, como é feito, quais suas características técnicas, etc. No segundo, os dados 
factuais cedem lugar ao apelo a valores que são extraídos do próprio universo do 

                                                 
32 “Pequeno traço, em forma de filete, barra ou simples espessamento, que finaliza (remata) as hastes das letras, 
de um ou de ambos os lados, na maioria dos caracteres tipográficos. [...] (serve para) facilitar e agilizar a 
escrita.” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.532 – parêntese nosso). 
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consumidor. Da informação técnica, objetiva e mensurável, passa-se ao plano da 
experiência e da vivência. (CAMPOS, 1987, p.37). 

 

A função persuasiva da mensagem publicitária, segundo Carvalho (2005), consiste em 

estruturar os códigos de forma que a atitude do receptor mude. O que cabe à mensagem 

publicitária é tornar familiar o produto/serviço que se está vendendo, valorizando-o com certa 

dose de diferenciação, a fim de destacá-lo dos demais. Campos (1987) valida essa perspectiva 

exposta por Carvalho (2005) ao apontar que o ato de persuadir alguém remete a fazer com que 

ele acredite no que se diz, utilizando meios que permitam o sucesso do ato discursivo. 

Vestergaard e Schroder (1994) definem a propaganda como uma forma pública de 

comunicação verbal e não-verbal. Para realizar o estudo do texto, esses autores apontam as 

seguintes observações: “O texto existe numa situação particular da comunicação. O texto é 

uma unidade estruturada – tem estrutura. O texto comunica significado.” (VESTERGAARD e 

SCHRODER, 1994, p.14). Eles afirmam que a linguagem é capaz de cumprir várias funções 

na comunicação. Essa, por sua vez, pode ser usada para tratar sobre a linguagem, expressar 

emoções e influenciar pensamentos e ações.  

A linguagem possui uma função comunicativa e outra representativa, tornando 

possível, assim, a semiotização das relações do ser humano com o meio em que ele vive. 

Assim, os signos, os significados e, consequentemente, a produção de sentidos realizados pelo 

homem, resultam da integração de representações individuais e coletivas: 

 

a semiotização possibilita o nascimento da atividade de linguagem e que se organiza 
em discursos e textos. Sob o efeito da diversificação das atividades não verbais com 
as quais esses textos estão em interação, eles mesmos diversificando-se em gêneros. 
(BRONCKART apud CARVALHO, 2005, p.17).  
 
 

O ato de relacionar uma palavra com a retomada (ou veiculação) de uma imagem ou 

vice-versa, de considerar um enunciado verbal como elemento descritivo de uma cena 

imagética ou não, de relacionar o tipo de fotografia ou desenho utilizado com o tipo de 

produto que o texto publicitário veicula, entre outras relações realizadas entre palavra e 

imagem, fazem parte do ato de referir, considerado por Marcuschi citado por Carvalho (2005) 

como um processo de relações. A este respeito e mais especificamente relacionado à 

publicidade, Carrascoza (2003) afirma que “a associação de idéias consiste numa forma de 

raciocínio em que uma idéia é ligada, mesclada ou amalgamada, à outra”. (CARRASCOZA, 

2003, p.16). 
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  Ao exporem sobre as funções da linguagem, Vestergaard e Schroder (1994) 

enumeram, ainda, as funções: expressiva, diretiva, informacional, metalingüística, 

interacional, contextual e poética. A função expressiva se caracteriza pelo fato da linguagem 

ter como foco o emissor, seus desejos, sentimentos e vontades. Na função diretiva, a 

linguagem se volta para o receptor, destinando-se a influenciar as emoções e atitudes do 

destinatário. A função informacional, por sua vez, utiliza-se da linguagem de modo 

informacional, focalizando o significado ao passar informações que o interlocutor 

desconhece.  

Há, também, a função metalingüística, em que o código é focalizado. “Em tal função, 

a língua que falamos é empregada para discorrer sobre a língua de que falamos.” 

(VESTERGAARD; SCHRODER, 1994, p.16). Existe, ainda, a função interacional, que se 

destina ao canal. A linguagem, nesse caso, pode criar, conservar e finalizar o contato entre o 

emissor e o receptor. Por fim, existem as funções contextual e poética, sendo que a primeira 

função baseia-se em criar ou cancelar um contexto, e a segunda é voltada ao mesmo tempo 

para o código e para o significado. 

Presas, Presas e Sade (2004) apresentam outras duas funções do texto publicitário: a 

conotativa e a referencial. Ele é conotativo porque visa controlar constantemente o 

comportamento do consumidor ou receptor da mensagem, fazendo-o assimilar o que foi 

divulgado e consuma o serviço/produto. É também uma intenção referencial porque sempre 

informa o receptor sobre um produto.  

Segundo Gonçalves (1998), a publicidade não pode ter uma análise pautada nos 

manuais tradicionais de redação, que determinam uma elaboração para um bom texto. O texto 

publicitário pode ser considerado, de acordo com a autora, um anti-texto, ou seja, ele quebra 

todas as regras do texto convencional por ser alternativo e criativo ao surpreender, informar, 

persuadir e ter uma estrutura incomum.  

A década de 1980, como aponta Gonçalves (1998), caracterizou-se pela grande 

utilização da imagem na publicidade. Às vezes, o produto desaparecia devido à sofisticação e 

volume de composições de imagens em cada mensagem publicitária. Ratificando a idéia de 

Gonçalves (1998), Vestergaard e Schroder (1994) enfatizam a importância da combinação do 

texto verbal com a imagem, ao mencionarem que essa união se torna cada vez mais 

necessária.  

De acordo com Barthes citado por Vestergaard e Schroder (1994), no momento em 

que texto e imagem aparecem juntos em um anúncio impresso, a relação mais freqüente entre 

ambos é a ancoragem. O texto permite a união entre a imagem e a situação espacial e 
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temporal que os meios visuais de expressão não são capazes de estabelecer. Por sua vez, a 

imagem, de acordo com Vestergaard e Schroder (1994), é mais ambígua que a linguagem, 

sendo necessário ancorá-la, buscando para isso, um texto verbal. Os autores também afirmam 

que o texto seleciona ao menos uma interpretação da imagem, entre todas as existentes.  

Há, como se nota, uma condução da leitura, ou melhor, da interpretação de um dos 

significados de certa imagem, por parte do texto que se apresenta ao leitor, de modo que 

“enquanto uma imagem em si mesma é sempre neutra, se tiver título ou legenda nunca o 

será.” (VESTERGAARD; SCHRODER, 1994, p.31). Assim, evidencia-se que texto e 

imagem são complementares, não excludentes. 

 

 

2.2 Linguagem visual: a imagem 

 

 

 No caso específico da linguagem visual, a discussão irá se pautar em relação à 

imagem, principalmente a imagem publicitária, aquela que é divulgada e construída pelos 

meios de comunicação. Busca-se, também aqui, apresentar a imagem sob o foco da semiótica: 

enquanto ícone e índice.   

 Primeiramente, faz-se necessária uma definição mínima de “imagem”. O termo será 

apropriado aqui como “alguma coisa que remete a uma representação [...] de alguma coisa 

que existe (e também) [...] de coisas que não podem ser tocadas.” (TACUSSEL apud 

MONTARDO, 2006, p.7 – parêntese nosso). Há dois tipos de imagem, como aponta Tacussel 

citado por Montardo (2006): imagens que são cópia do que os seres humanos vêem e aquelas 

intangíveis que, ao representarem o mundo, “são dificilmente acessíveis pelo sentido, pela 

vista, etc.” (TACUSSEL apud MONTARDO, 2006, p.7), tais como a morte, a vida, o amor, a 

felicidade, entre outras.  

Santaella e Nöth (2001) ressaltam dois domínios da imagem: o primeiro se refere às 

imagens como representações visuais e o segundo diz respeito ao domínio imaterial das 

imagens na mente humana. Ambos os domínios não existem separados: 

 

Não há imagens como representações visuais que não tenham surgido de imagens na 
mente daqueles que as produzem, do mesmo modo que não há imagens mentais que 
não tenham origem no mundo concreto dos objetos visuais. (SANTAELLA; NÖTH, 
2001, p.15). 



 51 

 

 Sobre a temática da presença de imagens no cotidiano dos indivíduos, Tacussel citado 

por Montardo (2006) aponta que todos estão, de certo modo, habituados a elas. Tal fato pode 

ser comprovado pelo grande volume de informações que são divulgadas pelos meios de 

comunicação diariamente, principalmente as imagens publicitárias. Essas imagens midiáticas, 

representadas principalmente pela televisão e pela publicidade visual, como aponta Joly 

(1996), imprimem à sociedade um sentido cultural aos objetos que elas manipulam, “não 

simplesmente do ponto de vista da produção, mas, igualmente, do ponto de vista de sua 

recepção, porque somos nós que colocamos o sentido sobre as coisas que nos são propostas” 

(TACUSSEL apud MONTARDO, 2006, p.9). 

  Tacussel citado por Montardo (2006) aponta, ainda, que “a imagem é, antes de tudo, 

produção icônica.” (TACUSSEL apud MONTARDO, 2006, p.7). Tal caráter icônico da 

imagem se deve ao fato dela ser uma representação e, segundo Pinto (1995), ter um caráter 

inegável de semelhança. Assim, a imagem possui traços de semelhança com o que representa, 

estabelecendo uma relação analógica, como aponta outro autor: 

 

A categoria da imagem reúne, então, os ícones que mantêm uma relação de analogia 
qualitativa entre o significante e o referente. Um desenho, uma foto, uma pintura 
figurativa retomam as qualidades formais de seu referente: formas, cores, proporções 
que permitem reconhecê-los. (JOLY, 1996, p.37). 

 

 Elementos como cores, formas, composição interna, textura, entre outros, os quais 

permitem ao observador reconhecer a imagem, uma vez que ele já possui conhecimento 

prévio sobre tais qualidades formais, são considerados por Joly (1996) como signos plásticos 

e serão abordados com maiores detalhes adiante. 

 A imagem, então, “indica algo que, embora nem sempre remeta ao visível, toma 

alguns traços emprestados do visual e, de qualquer modo, depende da produção de um sujeito: 

imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém que a produz ou reconhece.” (JOLY, 

1996, p.13). Esse sentido que é conferido às imagens pelos receptores se dá, segundo Tacussel 

citado por Montardo (2006), em função de três elementos: a idade, o nível cultural e o sexo; 

de modo que, por exemplo, um homem não confere à mesma imagem o mesmo sentido que 

uma mulher ou uma criança lhe atribui. 
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2.2.1 A imagem publicitária 

 

 

 Ao exporem sobre as imagens da publicidade, Biondi e Picado (2006) acrescentam 

que elas visam produzir uma impressão visual. Além do sujeito conferir à imagem um sentido 

subjetivo, de acordo com as três características apontadas anteriormente, essas imagens 

procuram se apresentar como se não fossem mediadas: 

 

Trata-se da articulação entre a configuração semântica da imagem e o modo como 
ela deve ser acionada pelo receptor a partir do olhar. Esta relação de 
complementaridade entre esses dois aspectos constitui o que Fresnault-Deruelle 
chama de “imaginário da comunicação”, ou ainda, de um simulacro da comunicação 
onde a representação assume um duplo sobre si mesma para que consiga se colocar 
como a própria enunciação para o espectador, como se não houvesse um ponto 
intermediário entre eles. (BIONDI; PICADO, 2006, p.120). 

 

Kellner (2001) acrescenta que a propaganda apresenta modelos de identidade e 

privilegia a ordem social vigente. A partir disso, percebe-se que as imagens publicitárias não 

se apresentam de forma nua para o espectador, mas retratam valores e ideais de uma 

mentalidade capitalista, que enaltece o consumo – instigado por meio do discurso persuasivo 

presente nas peças publicitárias.  

Observa-se, assim, um esforço da publicidade em “mascarar” seu conteúdo de modo a 

se colocar diante do público-alvo como menos apelo persuasivo e mais representação do 

cotidiano. Para tanto, os anúncios, especificamente o cartão-postal publicitário, busca ser de 

fácil e rápida assimilação pelo target33. A respeito disso, Joly (1996) aponta que a função da 

imagem publicitária é ser “rapidamente compreendida pelo maior número de pessoas (e que, 

para isso, ela) deve exibir de uma maneira particularmente clara seus componentes, seu modo 

de funcionamento [...].” (JOLY, 1996,  p.71 – parêntese nosso). 

Os manifestos publicitários podem ser classificados, de acordo com Péninou citado 

por Souza e Santarelli (2006) em duas grandes categorias: substantivos (denotativos) e 

adjetivos (conotativos). A publicidade substantiva é aquela que apresenta o produto, que 

possui outras duas categorias: a designação e a exibição. A primeira se refere a anúncios que 

compreendem gestos particulares, “algo como eis aqui o produto X.” (SOUZA; 

SANTARELLI, 2006, p.11 – grifo das autoras).  

                                                 
33 Termo de língua americana utilizado para se referir ao público-alvo. 
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A segunda, por sua vez, refere-se a anúncios que destacam o objeto para o observador 

por meio de um gesto de exibição. A publicidade adjetiva destaca as características do 

produto e “cria uma consagração fotográfica do valor do que é anunciado. É uma categoria 

persuasiva, tem uma concepção motivacional para a compra” (SOUZA; SANTARELLI, 

2006, p.11).  

 O propósito da imagem publicitária passa a ser, então, o de “instaurar uma espécie de 

instantaneidade da relação entre a imagem e sua apreciação.” (BIONDI; PICADO, 2006, 

p.118), diferentemente dos anúncios veiculados durante o século XIX, como apresentado no 

primeiro capítulo, que para serem compreendidos pelos receptores, demandavam tempo de 

leitura, uma vez que o texto predominava em relação à imagem. A evolução da linguagem 

visual em cartões-postais pode ser observada na figura 23, que apresenta a campanha de 

lançamento do Shampoo Seda Chocolate. A imagem presente na frente do postal, bombons 

envoltos em uma calda de chocolate, instiga o público a saboreá-los. O jogo de sentidos ainda 

se faz presente no texto “A sedução é um jogo? Roube nas regras.”, localizado em uma tarja34, 

posicionada no lado inferior direito da frente do postal. Por meio da relação entre texto e 

imagem, estimula-se o leitor a virar o postal para verificar qual a procedência da mensagem. 

O verso, então, apresenta o anunciante ao posicionar a marca Seda no canto superior 

esquerdo, com breve descrição do lançamento do produto e com uma foto P&B35 das 

embalagens do novo shampoo, com o slogan “Você irresistível como chocolate”. 

 

                                                 
34 “1. Cercadura, geralmente formada por fios grossos e pretos, usada para destacar texto, notícia ou anúncio em 
uma página, ou para emoldurar toda a página. 2. Lista preta sobreimpressa em um trabalho já feito, para encobrir 
erros ou elementos indesejáveis. 3. Lista preta, impressa em cartões, envelopes, papéis de carta, etc., para indicar 
luto. 4. O mesmo que guarnição.” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.555). 
35 Preto e Branco. 
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Figura 23: Shampoo Seda Chocolate – frente   

Fonte: JOKERMAN, 2008. 
        

 
Figura 24: Shampoo Seda Chocolate – verso 

Fonte: JOKERMAN, 2008. 

 

 Hoje, o que se nota é um apelo à função estética36 em detrimento da função 

informativa, uma vez que na primeira 

                                                 
36 Ao discutir sobre a função estética, Campos (1987) destaca que o conceito foi utilizado por Moles (1974) em 
seu estudo sobre o cartaz na sociedade contemporânea, mais precisamente a sociedade alemã. O termo pode ser 
apropriado para o estudo do cartão-postal publicitário, uma vez que esse possui certas semelhanças com o tipo de 
mídia estudada por Moles. 
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o jogo de cores e formas, palavras e imagens exorbita o plano puramente 
informativo, criando em torno do anúncio mecanismos de sugestão e evocação, um 
campo estético cujo resultado principal é a criação de uma aura de beleza que 
responde por boa parte do envolvimento emocional realizado pelo anúncio. Nele, 
conteúdos de artisticidade estão a serviço da promoção de toda uma estrutura social 
e, consequentemente, voltados para à manutenção de uma relação de dominação. 
(CAMPOS, 1987, p.28). 

 

 A respeito dessa dominação exposta por Campos (1987), Kellner (2001) aponta que a 

propaganda é um importante meio de controle da demanda do consumidor, apesar de, muitas 

vezes, ser negligenciada pela socialização. É ela que desperta nos indivíduos o desejo de se 

comprar algo e cria necessidades de consumo, uma vez que 

 

“interpela” os indivíduos e convida-os a identificar-se com produtos, imagens e 
comportamentos. Apresenta uma imagem utópica de novidade, sedução, sucesso e 
prestígio mediante a compra de certos bens. Oferece magicamente uma 
autotransformação e uma nova identidade, associando as mudanças de 
comportamento, modo de vestir e aparência do consumidor com uma metamorfose 
em nova pessoa. Por conseguinte, os indivíduos aprendem a identificar-se com 
valores modelos e comportamentos sociais através da propaganda, que é, portanto, 
um importante instrumento de socialização ao mesmo tempo que determina a 
demanda do consumidor. (KELLNER, 2001, p.322). 

 

 Kellner (2001) reforça que a publicidade opera de modo a tornar os indivíduos 

insatisfeitos e a oferecer, como resposta a essa insatisfação, imagens de transformação, de 

nova identidade pessoal. Ao olharem para as imagens publicitárias, o público tende a se 

identificar com os valores que lhes são apresentados e busca se incorporar a eles por meio do 

consumo. A propaganda atinge essa finalidade ao apresentar “imagens, retórica, slogans 

justapostos em anúncios nos quais são postos em ação tremendos recursos artísticos, 

psicológicos e mercadológicos.” (KELLNER, 2001, p.322). 

Como exemplo dessa transformação de valores pela sociedade, tem-se a figura 25, que 

apresenta um postal para a marca O Boticário. A nova onda de consumo consciente fez com 

que a empresa se apropriasse desse conceito para a criação da nova linha de produtos 

ecologicamente corretos, cuidando até mesmo do destino final das embalagens. O cartão-

postal publicitário para O Boticário divulga a campanha BioConsciência, com o texto “Dê 

vida nova às suas embalagens vazias. Devolva no Boticário para serem recicladas.”. A 

imagem de um mosaico ilustra o globo terrestre a partir de cacos de vidros, em verde – que 

representa os continentes – e azul – que representa os oceanos –, refletindo a mensagem de 
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reutilização e preservação do ambiente em que se vive. O cuidado na criação se refletiu até 

mesmo na escolha do papel utilizado para impressão, o reciclato, que transmite a idéia de 

papel reciclado, associada ao consumo consciente dos recursos oferecidos pela natureza.  

 

 

Figura 25: O Boticário – BioConsciência – frente 
Fonte: MICA, 2008. 

 
 

2.3 Linguagem híbrida 

 

 

Santaella (2005) pondera que “também na publicidade o texto direciona o sentido da 

imagem de acordo com o programa persuasivo pretendido”. (SANTAELLA, 2005, p.12). A 

autora ressalta que as duas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal, são polissêmicas e 

se completam. O texto publicitário, segundo Gonçalves (1998), não se utiliza do código 

lingüístico de maneira acabada e pronta, mas cria neologismos a partir de novas realidades a 

serem produzidas. A palavra tradicional, na publicidade, passa a ser desenhada 

intencionalmente, para designar algo além do dicionário. Ao utilizar a polissemia – uso de 

palavras que possuem uma multiplicidade de sentidos – em seus textos, as mensagens 

publicitárias se tornam mais ricas, compreensíveis e acessíveis à comunicação. 

De acordo com Gonçalves (1998), a palavra na publicidade assume além de seu 

significado lexical e simbólico, um sentido icônico muito forte, em que a forma leva à 

compreensão do conteúdo subjacente. A diagramação do texto na publicidade é diferente. A 

palavra passa a se aproximar de demais elementos que não sejam apenas palavras, como se 

observa na figura 26, um postal de aniversário de 50 anos da Cemig – Companhia Energética 
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de Minas Gerais; em que o texto é disposto em círculos, em volta da ilustração central de um 

ventilador, com frases que remetem a falta que faz viver sem alguns avanços tecnológicos 

proporcionados pelo conhecimento humano.  

 

 
Figura 26: Cemig 50 anos. – frente 

Fonte: POPCARDS, [200-]. 
 

Para Rosa (1993), a adaptação de palavras em imagens relacionadas à criação é uma 

arte que, por sua vez, recorre a “uma linguagem como forma de expressão, o design 

gráfico”37. Como se pode observar na figura 26, o texto se apresenta como imagem. As frases 

estão dispostas de modo circular, indicando o movimento do ar provocado pelo ventilador 

ligado. 

Berger (1999) citado por Presas, Presas e Sade (2004) ressalta que a imagem exerce 

um grande poder na mente do consumidor: “a maneira como vemos as coisas é afetada pelo 

que sabemos e pelo que acreditamos. Só vemos aquilo que olhamos. Nunca olhamos para as 

coisas apenas; estamos sempre olhando para a relação entre as coisas e nós mesmos.” 

(BERGER apud PRESAS; PRESAS; SADE, 1999, p.57). 

Assim, a imagem pode ilustrar um texto verbal ou o texto verbal é capaz de explicar a 

imagem por meio de um comentário: “Em ambos os casos, a imagem parece não ser 

suficiente sem o texto [...] onde o contexto mais importante da imagem é a linguagem verbal”. 

(SANTAELLA, 1999, p.53). A respeito da palavra, Gonçalves (1998) aponta que ela cria, 

enquanto a imagem mostra e é por essa dependência existencial de certas imagens com seus 

referentes reais ou, de outro modo, “por essa certa insistência e captura do real pelas imagens, 

                                                 
37 Design gráfico, de acordo com Silva, Bet e Ulbricht (2002), refere-se à prática profissional, e 
conseqüentemente, à área de conhecimento relativas à organização estética e formal de elementos textuais não 
textuais que compõem peças gráficas destinadas à reprodução com objetivo comunicacional. 
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que o faz parecer simultaneamente exterior e interior a elas, que as aproximamos dos índices”. 

(MONTEIRO, 2005, p.4). 

Diferente da linguagem publicitária utilizada no início do século XX, que destacava o 

produto e a descrição dele para o consumidor, como que explicando para quê ele servia; a 

linguagem utilizada atualmente em cartões postais está diretamente associada à imagem.  

Percebe-se, assim como texto, a utilização de imagens como orientadoras de significação, 

como atesta Martins citado por Sade (2006), em que evidencia que elas dão suporte ao texto 

verbal: “imagens e textos se complementam para criar efeitos de subjetividade ou de sentido 

conotado” (MARTINS apud SADE, 2006, p.8).  

A imagem, hoje, traduz a velocidade da vida diária, da geração vídeo game. Mas isso 

não quer dizer que chegou ao fim a língua escrita, muito pelo contrário: ela ainda persiste, 

mas agora lado a lado com a imagem: 

 

Além disso, já nos meios gráficos, impressos, também se assistia ao desabrochar de 
uma nova linguagem híbrida, entretecida nas misturas entre a palavra e a imagem 
diagramática e fotográfica. Agora, com a nova geração de designers gráficos que se 
deliciam na manipulação das letras, palavras, configurações e desenhos nas telas 
informatizadas movidas a luz e cores que se multiplicam ao infinito, esse código 
híbrido já preenche todas as condições para se tornar dominante. (SANTAELLA; 
NÖTH, 2001, p.69). 

 

Assim, de acordo com Gonçalves (1998), para enfrentar as novas mudanças que 

apareceram ao longo dos anos, as grandes agências de publicidade têm-se reestruturado tanto 

geograficamente quanto na formação de equipes de criação38. Não é difícil encontrar redatores 

que trabalhem também com o manuseio de imagens. Isso não quer dizer que ela deixou de 

lado sua linguagem, a publicidade apenas absorveu elementos que contribuíram para modelar 

o seu discurso, e consequentemente, ajudaram na difícil tarefa de atingir o destinatário.  

Nas mensagens publicitárias, a junção das imagens como representação visual e o 

texto estimula a “imagem-ação”, termo utilizado por Presas, Presas e Sade (2004), a partir de 

inúmeras imagens mentais criadas a partir do grau de sensibilidade e entendimento de cada 

indivíduo. 

      No cartão-postal publicitário, que é caracterizado como uma mídia cujo principal objetivo 

é a veiculação de mensagens publicitárias, o texto não verbal - a imagem - é muito explorado 

                                                 
38 As equipes de criação eram denominadas, anteriormente, como duplas de criação. A dupla era formado por um 
Diretor de Arte – responsável pela diagramação e manipulação de imagens – e um Redator – encarregado de 
escrever textos publicitários. Atualmente, a criação pode envolver mais de um Diretor de Arte e um Redator, 
como, também, outras áreas da agência, tais como: Atendimento, Mídia e Planejamento. 
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a fim de atrair o público-alvo. Presas, Presas e Sade (2004) ressaltam outra função que a 

imagem possui nessa mídia, além das funções referencial e conotativa abordadas 

anteriormente: é muito freqüente, nos anúncios, a função poética, não com a intenção de 

emocionar o leitor, mas para despertar a atenção do usuário por meio de uma linguagem não 

convencional, que recorre às figuras de retórica, como elemento surpresa. (GONZALES apud 

PRESAS; PRESAS; SADE, 2004, p.22). Desse modo, a imagem adapta-se às propriedades 

que determinam a qualidade do produto, “carregando traços de argumentação persuasiva que 

dialogam e marcam o remetente da mensagem”. (PRESAS; PRESAS; SADE, 2004, p.5).  

       Assim se chegou, segundo Haug citado por Vestergaard e Schroder (1994), a uma estética 

das mercadorias. A estética pode ser inerente ao produto por meio do design (por exemplo, 

automóveis), do aroma (líquidos de limpeza) ou da cor (bebidas) – perfeitamente irrelevantes 

para o valor de uso material do produto; podendo surgir em estreita conexão com o produto 

(garrafas de bebidas com formatos especiais) ou estar completamente separado dele. Não só a 

publicidade contribui para que os produtos pareçam esteticamente os mais agradáveis 

possíveis como também o anúncio se converte numa realização estética. 

Para Olivetto citado por Carrascoza (2003), a adequação da mensagem, que se utiliza 

tanto de texto quanto de imagem, a partir do que se denomina linguagem híbrida, pode ser 

percebida no modo como são utilizados alguns recursos da arte, os quais “a publicidade os 

toma para si, para elaboração de textos e imagens, através do cinema, da fotografia, da 

ilustração.” (OLIVETTO apud CARRASCOZA, 2003, p.7). Sendo assim, os cartões postais 

publicitários geralmente possuem imagens e slogans de filmes, mostras de cinema, roupas, 

bebidas, celulares, exposições, restaurantes, lojas, enfim, uma grande variedade de assuntos. 

Porém, muitas vezes, apesar de serem publicidade, nem sempre são percebidos como tal, e 

seduzem pela arte, cores, desenhos, fotos e mensagens. “Encontra-se aí transposição do valor 

da mensagem publicitária, que deixa de ser persuasiva para ser considerada como uma mídia 

não-invasiva”, como afirma Jardim39 (2008). 

       
 

2.4 Composição visual: elementos a serem considerados 

 

 

 A fim de se investigar como o cartão-postal publicitário se configura esteticamente, é 

preciso considerar algumas técnicas visuais, denominadas por Dondis (1997), também, como 

                                                 
39 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada na PopCards em 29/09/2008. 
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estratégias de comunicação. Na perspectiva de Penn (2002), ao se fazer uma análise de 

imagens paradas, é preciso considerar uma série de características: a relação entre os 

elementos visuais (cor, tipografia, foto, ilustração, tamanho); a posição ocupada por esses 

elementos; como estão distribuídos e qual é o contexto em que estão inseridos.  

 Busca-se, a partir de então, por meio de uma análise de conteúdo que prioriza a 

diagramação, evidenciar como o texto e a imagem se relacionam na mídia em questão, 

ressaltando se há ou não ênfase em algum deles. Procura-se, também, evidenciar como se dá a 

construção da persuasão no cartão-postal publicitário a partir de exemplos de sua 

apresentação estética, que se utiliza, para tanto, de estratégias de comunicação, que serão 

abordadas ao longo do texto.  

 

 

2.4.1 Conteúdo e Forma 

 

 

 Ao discorrer sobre a configuração de meios, Dondis (1997) afirma que todos eles (a 

música, a poesia, a prosa, a dança, entre outros) possuem componentes básicos. O conteúdo e 

a forma são esses elementos essenciais. O conteúdo é "fundamentalmente o que está sendo 

direta ou indiretamente expresso; é o caráter da informação, a mensagem". (DONDIS, 1997, 

p.131). O autor complementa dizendo que o conteúdo deve se adequar à especificidade do 

meio. A forma, por sua vez, "expressa o conteúdo". (DONDIS, 1997, p.132). Outro autor 

complementa dizendo que “a forma pode ser definida como a figura ou a imagem visível do 

conteúdo.” (GOMES, 2003, p.41). 

 Percebe-se, assim, de acordo com Dondis (1997), que conteúdo e forma não se 

encontram dissociados um do outro, são complementares. "Em ambos os casos, um não pode 

se separar do outro. A forma é afetada pelo conteúdo; o conteúdo é afetado pela forma." 

(DONDIS, 1997, p.132). A finalidade de toda experiência visual é a interação entre o que o 

autor nomeia de ‘polaridades duplas’: "Primeiro, tem-se as forças do conteúdo (mensagem e 

significado) e da forma (design, meio e ordenação); em segundo lugar, o efeito recíproco do 

articulador (designer, artista ou artesão) e do receptor (público)". (DONDIS, 1997, p.132).  

 Com relação à etapa criativa, Newton (2000) aponta que ao se criar uma peça de 

comunicação, cria-se, na verdade, um conceito, interpreta-se idéias, materializa-se o 

conteúdo. Em relação ao observador, Penn (2002) complementa esse processo de construção 

de sentido ao inferir que 
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o ato de ler um texto ou uma imagem é, pois, um processo interpretativo. O sentido 
é gerado na interação do leitor com o material. O sentido que o leitor vai dar irá 
variar de acordo com os conhecimentos a ele(a) acessíveis, através da experiência e 
da proeminência cultural. (PENN, 2002, p.324). 

 

 O conteúdo associado à forma, segundo Dondis (1997), transmite informação, de 

maneira que é a composição visual que traz o significado para o observador, e não um 

elemento isolado. Com isso, nota-se a importância em se avaliar cada componente disposto no 

cartão-postal publicitário em conjunto com um todo e não apenas como uma parte dele.  A 

respeito dessa visualização da mensagem, outro autor, ao enfocar a Teoria da Gestalt40, 

complementa que 

 

Não vemos partes isoladas, mas relações. Isto é, uma parte na dependência de outra 
parte. Para a nossa percepção, que é resultado de uma sensação global, as partes são 
inseparáveis do todo e são outra coisa que não elas mesmas, fora desse todo. 
(GOMES FILHO, 2003, p.19). 
 

 A mensagem, em cartão-postal publicitário, que precisa ser transmitida ao público-

alvo e persuadi-lo, é criada a partir de técnicas de expressão visual. Essas técnicas são "os 

meios essenciais de que dispõe o designer para testar as opções disponíveis para a expressão 

de uma idéia em termos compositivos. Trata-se de um processo de experimentação e opção 

seletiva que tem por objetivo encontrar a melhor solução possível para expressar o conteúdo". 

(DONDIS, 1997, p.133). O autor considera que a composição visual parte de alguns 

elementos básicos, tais como: ponto, linha, direção, textura, dimensão, escala e movimento; e 

que eles devem ser escolhidos de maneira apropriada para o veículo de comunicação que se 

opta por trabalhar.  

 O efeito expressivo dependente, assim, da "manipulação dos elementos através de 

técnicas visuais". (DONDIS, 1997, p.137). A eficácia está, de acordo com o autor, em fazer 

coincidir a clareza da imagem com a clareza do conteúdo que é veiculado pela mídia, de 

modo que "a forma é a estrutura elementar". (DONDIS, 1997, p.137). 

 

 

 

                                                 
40 "A Gestalt é uma Escola de Psicologia Experimental. Considera-se que Von Ehrenfels, filósofo vienense do 
século XIX, foi o precursor da psicologia da Gestalt. [...] O movimento gestaltista atuou principalmente no 
campo da teoria da forma, com contribuição relevante aos estudos da percepção, linguagem, inteligência, 
aprendizagem, memória, motivação, conduta exploratória e dinâmica de grupos sociais. [...] extraída de uma 
rigorosa experimentação, vai sugerir uma resposta ao porquê de umas formas agradarem mais e outras não." 
(GOMES FILHO, 2003, p.18).  
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2.4.2 Layout 

 

 

O layout, modo como o espaço em branco de uma peça gráfica será ocupado por 

textos, imagens e cores, de acordo com Newton (2000), deve ser preenchido de maneira 

objetiva, simplificada e pensada. Para o autor, o layout se baseia em “diagramação, 

organização, equilíbrio, contraste e inovação.” (NEWTON, 2000, p.153).  A distribuição e 

organização no cartão-postal publicitário é exposta a partir de então.  

De acordo com Sade (2006), por mais que os cartões postais publicitários tenham 

elementos que remetam ao cartão-postal comum, e haja registros de envio dos mesmos via 

Correios, essa não é sua função principal. A autora também ressalta que o postal se divide em 

duas partes: a face – a frente do cartão-postal – e o verso. Deve-se considerar que a frente do 

cartão-postal publicitário é ocupada pela ilustração e/ou fotografia, e o verso pode ser 

dividido em dois espaços, sendo estes separados, verticalmente, por uma linha ou por um 

texto de identificação da empresa responsável pela distribuição do postal (FIG. 31). 

Uma das partes do verso, geralmente, é destinada à mensagem, e a outra, ao endereço. 

Sade (2006) afirma, também, que na face do postal as imagens podem estar dispostas tanto 

horizontal como verticalmente, como se nota nas figuras 32 e 33, mas, no verso, é mais 

comum se ver o conteúdo exposto horizontalmente, como se observa na figura 31. 

 

 

Figura 31: PopCards. Mídia Segmentada. – verso 
Fonte: POPCARDS, [200-]. 
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Figura 32: Fashion Rules – PopCards – frente 
Fonte: POPCARDS, [200-]. 

 
 

 
 

Figura 33: Propaganda Inteligente – PopCards – frente 
Fonte: POPCARDS, [200-]. 

 
 

Portanto, é possível encontrar elementos que diferenciam os postais publicitários de 

outros tipos de postais, como os turísticos. Em alguns exemplares, por exemplo, a marca do 

cliente já está inserida junto com as imagens na parte inferior do postal, o que garante o 

caráter mercadológico da mídia. A parte superior, de acordo com Sade (2006), em que o 
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espaço seria destinado à mensagem a ser escrita para um destinatário, já está quase toda 

tomada por textos explicativos sobre o produto ou serviço que está sendo veiculado. Em 

alguns postais está presente um espaço reservado para o selo, identificado por um quadrado 

no canto superior direito do verso do postal. Quanto às duas partes do postal pode-se afirmar 

que  

 

a face é ocupada em sua totalidade pela ilustração, que fica exposta nos displays 41 
para atração do consumidor-alvo. [...] No verso do cartão, a parte destinada à 
mensagem é praticamente ocupada por textos verbais, onde são arrolados os 
argumentos publicitários sobre o que está sendo anunciado. Ou seja, a mensagem já 
vem pronta, não dando espaço para que sejam inseridas outras informações pelo 
receptor, porém, geralmente a parte destinada ao endereço continua em branco. 
(SADE, 2006, p.4).  

 

 Com relação aos objetivos das faces do cartão-postal publicitário, Jardim (2008) 

aponta que a frente possui a função de atrair o consumidor. Para tanto, deve ter um conteúdo 

que irá instigar a pessoa a pegá-lo e ver o que tem atrás. O verso do postal, então, fica 

disponível para informações gerais sobre a empresa, como telefone, endereço, textos 

informativos e marca.  

 

 

2.4.3 Papéis, gramaturas, formatos e acabamentos 

 

 

 A escolha do papel, segundo Collaro (2000), Oliveira (2002) e Ribeiro (2003), possui 

importância relevante em trabalhos gráficos, uma vez que ele determina a qualidade final da 

execução. Ele influi, também, na maneira como a obra se apresenta e no custo de produção do 

material. Os autores ressaltam que essa escolha deve ser realizada atenciosa e criteriosamente, 

pois o papel pode valorizar ou prejudicar um trabalho. Oliveira (2002) destaca quatro 

parâmetros que devem nortear a escolha do papel: valor subjetivo (beleza, sofisticação, 

diferenciação), custo, disponibilidade no mercado e restrições técnicas. 

 O que interessa na execução da obra é “a boa aparência e o peso do papel” (RIBEIRO, 

2003, p.17). Alguns elementos precisam estar entrosados, como apontam Collaro (2000) e 

                                                 
41 Display é, de acordo com Barbosa e Rabaça (1998), uma peça de propaganda ou promoção de vendas, usada 
para exibir determinados produtos e atrair a atenção do comprador. Classificam-se em duas categorias: displays 
de venda (o produto exibido pode ser apanhado pelo consumidor) e displays expositivos (apenas mostram ou 
anunciam o produto). 
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Ribeiro (2003), a fim de que a peça gráfica seja funcional e agradável ao leitor. Os elementos 

considerados são: tipo de impressão, qualidade da tinta, os caracteres42 e o próprio papel. 

 A gramatura ou gramagem, termo utilizado somente por Ribeiro (2003), diz respeito à 

espessura e ao peso do papel. “Quanto maior a gramatura, mais grossa é a folha, maior peso 

terá o impresso […]. Já um papel de gramatura excessivamente baixa é bem mais barato 

[…].” (OLIVEIRA, 2002, p.79-80). O peso é medido em gramas (g/m2), “que determina a 

espessura e transparência do mesmo” (COLLARO, 2000, p.90). A disponibilidade de 

gramaturas, como destaca Oliveira (2002), depende do fabricante e do tipo de papel. A autora 

classifica os papéis em três tipos de gramatura: baixa (até 60g/m2), média (entre 60 e 130g) e 

alta (acima de 130g). 

 Há diferentes tipos de papéis. No caso específico do cartão-postal publicitário, o papel 

mais utilizado para a produção, segundo Jardim (2008), é o Supremo 300g. Esse tipo de papel  

 

dá maior durabilidade ao material, uma vez que os postais ficam expostos em 
diversos locais e nas mais variadas condições. Como há displays em banheiros, 
também displays em espaços abertos, passível a ação do tempo. Porém, cada vez 
mais estão sendo utilizadas alternativas de papéis como, por exemplo, o papel 
reciclado. Mas, em alguns casos, há a solicitação da produção dos postais em outros 
papéis, como o couchê, reciclato e até mesmo a impressão em acetato e/ou 
derivados de plástico. (JARDIM, 2008). 

 

 O formato mais utilizado para cartões postais publicitários é o 10 X 15 centímetros, 

podendo variar de acordo com a criatividade das agências e o anunciante em questão. A 

empresa Jokerman (2008) afirma que “a imaginação é o limite para deixar o postal mais 

atraente.” (JOKERMAN, 2008), ressaltando que, além do formato tradicional, é possível criar 

postais com diversos recursos diferenciados, como acabamentos e escolha dos tipos de papéis. 

 Em relação aos acabamentos, observa-se que o cartão-postal publicitário é refilado. 

“Chama-se refile aos cortes no papel necessários para a finalização do impresso. […] Por ser 

uma etapa básica e invariavelmente necessária, o refile sequer é mencionado no item 

“acabamento” dos pedidos de orçamento.” (OLIVEIRA, 2002, p.107). A função do 

refilamento, então, segundo a autora, é eliminar margens e marcas de impressão. Alguns 

postais, principalmente os da empresa Jokerman, possuem, também, outro tipo de 

acabamento, denominado revestimento do tipo laminação, que se assemelha a uma 

plastificação e possui “maior aderência e maior diversidade de insumos para o revestimento” 

(OLIVEIRA, 2002, p.113). 

                                                 
42 “1. Tipos móveis, usados em tipografia. 2. Letras de imprensa ou que imitam seu traçado, porém grafadas 
manualmente.” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.106). 
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Dentre os recursos criativos para acabamento apontados pela Jokerman (2008), 

encontram-se: a faca43 especial, que usa de formatos inusitados e linhas serrilhadas que 

possibilitam ao público destacar alguma parte do postal; postais perfumados, utilizados 

quando o próprio perfume é o argumento de venda; postais com adesivos, que permitem ao 

público colá-los onde desejar; postais com cores fosforescentes, que brilham no escuro e são 

bem aceitos entre colecionadores e o público jovem; postais que contém amostra grátis; 

postais de postagem gratuita, que já vem com o selo; e os postais de exposição exclusiva, 

estratégia utilizada para lançamento de novos produtos e campanhas que exijam grande 

impacto. Nesse último caso, os displays são preenchidos com postais do mesmo anunciante.  

Quanto à disponibilização dos postais, a PopCards (2007) afirma que eles são 

colocados em displays com cerca de doze anunciantes diferentes e informam sobre atrações 

culturais, promoções, eventos, produtos, serviços, e quase sempre, divulgam marcas e 

reforçam imagens de grandes, médias e pequenas empresas.  A figura 36 apresenta um display 

da empresa PopCards: 

 

 
Figura 36: Display - PopCards 
Fonte: POPCARDS, [200-]. 

 

                                                 
43 “Em artes gráficas, instrumento de metal montado em madeira que serve para recortar impressos em formatos 
especiais.” (DICIONÁRIO, 2008). 
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Jardim (2008) destaca que folhetos, sanfonas, formatos de coração, leques, faca 

redonda e os que utilizam verniz são outras maneiras do anunciante inovar em formatos de 

postais. Além desses modelos, ainda existem outros citados por Massarante (2001), como 

quebra-cabeças, os que usam tintas especiais, duplos ou triplos, térmicos, e totem – que são 

vários postais que formam uma única imagem no display. 

 

 

2.4.4 Tipologia: o texto como elemento gráfico 

 

 

 A importância do tipo para a composição visual se dá pela expressividade de sentido 

que ele atribui à palavra impressa. Sua finalidade consiste em “apresentar o pensamento 

escrito sob uma forma ordenada, clara e equilibrada, que facilite a leitura e, graficamente, 

concorde com seu espírito.” (RIBEIRO, 2003, p.56). A tipografia44 deve estar, assim, em 

consonância com o sentido a ser transmitido, com o conteúdo e com a forma da peça gráfica. 

 A qualidade da publicação, seja de um livro, folheto ou texto de propaganda, como 

aponta Ribeiro (2003), depende da tipologia45.  Os tipos, de acordo com Collaro (2000) e 

Ribeiro (2003), devem se apresentar de maneira legível para o leitor, para tanto, devem ser 

claros e simples. A legibilidade é a “qualidade que algumas famílias46 de letras têm de serem 

lidas com maior facilidade que outras.” (COLLARO, 2000, p.111).  O tamanho da letra ou 

corpo da letra se relaciona com o espaço que ela ocupa, sua 

 

disposição dará  o destaque, de acordo com o interesse dos títulos, e em contraste e 
harmonia com os espaços destinados a brancos e margens. […] A forma dos 
caracteres tem uma expressão própria. […] Assim o valor da palavra escrita pode 
expressar-se mediante o tipo de letra. […] O emprego de caracteres de uma só 
família facilita o trabalho do compositor em manter as características de um estilo, 
porém é válido recorrer ao auxílio de outra família quando se desejar chamar a 
atenção, procurar destaque ou dinamizar uma composição. O conhecimento dos 
estilos, das características e das possibilidades expressivas de cada tipo de letra 
facilita sua seleção.” (RIBEIRO, 2003, p.56). 

                                                 
44 “2. Arte de compor ou imprimir trabalho escrito com emprego de tipos. 5. Arte de criar, desenhar e fazer o 
arranjo dos tipos a serem impressos.” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.572). 
45 “1. Estudo sistemático e conceitual dos diversos caracteres, sua forma, classificação, desenvolvimento, 
utilização, evolução histórica, etc. 2. Estudo dos componentes tipográficos da impressão e sua relação com os 
processos gráficos. 3. Repertório de caracteres selecionado pela diagramação para um determinado veículo ou 
para uma seção dele.” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.572). 
46 Família: “conjunto ou coleção de tipos cujo traçado, em qualquer corpo (tamanho) ou variante (claro/negrito, 
redondo/itálico, largo/estreito) apresenta as mesmas características estruturais e cujo desenho básico é conhecido 
por um nome, que pode ser o do seu criador, alusivo à sua origem ou simplesmente arbitrário.” (RABAÇA; 
BARBOSA, 2002, p.256). 
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 A respeito da harmonia, a fim de se obter uma unicidade visual, o autor afirma que 

“um texto deve ser composto por uma família de caracteres que formem um estilo único, e 

não por uma profusão de tipos correspondentes a estilos diversos” (RIBEIRO, 2003, p.70). 

Sobre o contraste, Newton (2000) ressalta que ele é imprescindível para atrair o leitor: “Pesos 

diferenciados entre títulos, subtítulos e textos colocam as coisas em seu devido lugar.” 

(NEWTON, 2000, p.177). A disposição de elementos textuais em uma composição, então, 

deve estar de acordo com os objetivos que se quer atingir.  

 

 

2.4.5 Cor 

 

 

 A utilização da cor em uma composição visual, de acordo com Collaro (2000), não é 

pautada por uma regra, mas sim por “conceitos sensitivos transmitidos em relação à alegria, 

tristeza, seriedade, agitação, movimento etc.” (COLLARO, 2000, p.73. Há, como se observa, 

uma relação entre cor e sentimentos/sensações. 

 Collaro (2000) aponta que, ao se considerar questões de harmonia e contraste na 

utilização da cor, é possível fazer com que determinado produto atinja seus objetivos 

mercadológicos. Collaro (2000) e Newton (2000) consideram a cor como fator preponderante 

em comunicação visual, que, além de exercer funções de estímulo, no caso da propaganda, é 

utilizada para vender. 

 Ao se referir aos profissionais de criação, Collaro (2000) ressalta que cabe a eles 

conhecerem princípios de cada cor e nuances a fim de que a reação psicológica provocada no 

público atinja o objetivo proposto. Ao abordar a relação entre as cores em uma composição, o 

autor destaca que 

 

Raramente são utilizadas sozinhas, geralmente analisamos a composição 
proporcionada por duas ou mais cores. As sensações serão analisadas pelo efeito que 
conferem à composição. As composições podem ser feitas de forma atenuante ou de 
forma contrastante [...]. Jogar com as cores não é tarefa fácil e cabe ao produtor 
gráfico defini-las de acordo com o projeto e ser respectivo briefing. (COLLARO, 
2000, p.75). 

  

 As cores quentes, segundo Newton (2000), que possuem tons de amarelo e vermelho, 

“ampliam a superfície do suporte, diminuindo psicologicamente a sensação de peso” 
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(COLLARO, 2000, p.76). Com as cores frias, de acordo com Newton (2000), que possuem 

tons de azul e combinação entre verde e violeta, acontece o inverso. O preto é a soma de todas 

as cores e o branco a ausência delas. Anúncios em preto e branco, como aponta Newton 

(2000), apesar de terem um contraste entre branco e preto, não chamam tanta atenção como 

anúncios coloridos.  

 

 

2.5 Análise de conteúdo de cartões-postais publicitários  

 

 

 A partir do que foi exposto, parte-se, agora, para uma articulação e aplicação da 

argumentação teórica em cartões-postais publicitários por meio da análise de conteúdo 

comparativa entre postais47 veiculados durante a primeira metade do século XX e início do 

século XXI. Para tanto, optou-se por escolher três categorias mais representativas dos 

períodos citados em função da maior quantidade de postais dessas categorias em relação às 

outras: Educação, Diversão e Produto. 

 

 

2.5.1 Diversão 

 

 

 O postal desenvolvido para o “Cinema Central” (FIG. 37) possui somente frente. Essa 

face exibe uma fotografia em preto e branco em que se destaca a imagem centralizada de uma 

personagem. Percebe-se também, o contraste entre as cores preto e branco, realçando a 

fotografia exibida. 

 Em relação à parte textual do postal, nota-se o texto “Lembrança do CINEMA 

CENTRAL”, posicionado na parte superior à foto e inserido em uma tarja branca. Esse título 

é realçado, em relação às demais características do postal, por ser o único elemento colorido 

na peça. Os demais textos estão dispostos sobre a fotografia, envolvendo a personagem do 

centro. São textos inspirados em fontes manuscritas, nos mais diversos estilos: apenas no 

contorno do texto ou o preenchendo, em caixa alta, em caixa baixa e em caixa alta e baixa48. 

                                                 
47 A escolha dos cartões-postais presentes no capítulo 2 se articula com a experimentação realizada e discutida 
no capítulo 4, que apresenta maiores detalhes sobre como e porque os postais foram escolhidos. 
48 Letras maiúsculas e minúsculas. 
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Percebe-se que tais textos, são adjetivos que qualificam o status que o cinema pretende 

transmitir. Ganha destaque também, o texto na parte superior do postal “CINEMA 

CENTRAL”, o único texto disposto em forma de arco.  

 O alinhamento desordenado foi outra técnica utilizada, no intuito de destacar os 

elementos textuais do postal. Nota-se, que alguns destes elementos ultrapassam os limites do 

formato do postal. Desse modo, a utilização de diversas técnicas como a fotografia em preto e 

banco, juntamente com uma variedade considerável de fontes, traduzem um caráter 

descontraído à peça. 

 
Figura 37: Cinema Central – primeira metade do século XX – frente 

Fonte: GORBERG, 2002. 
 

 O segundo postal (FIG. 38), do início do século XX, também inserido na categoria 

‘diversão’, foi elaborado para o “Largo do Theatro” (BA, Brasil). Nele, destacam-se diversos 

elementos: uma fotografia em preto e branco, posicionada no centro da peça, selos coloridos 

ao redor da fotografia e, um símbolo nacional, a bandeira brasileira, desenhada na parte 

superior central do postal. Além disso, destaca-se também, uma moldura colorida em verde e 

amarelo ao redor da peça.  

 Nesse postal, há o predomínio da imagem em relação ao texto, uma pequena legenda 

intitulando a foto: “Largo do theatro, Bahia (Brasil)”. Percebe-se o contraste entre o preto e 

branco, exibidos na fotografia, com as cores utilizadas nos demais elementos da peça. A 
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maioria dessas cores (verde, azul e amarelo) remete a símbolos nacionais, assim como a 

ilustração da bandeira nacional brasileira, disposta como um elemento em destaque no postal 

e a moldura colorida em verde e amarelo nas extremidades da peça. 

 A disposição dos elementos no postal obedece a um equilíbrio assimétrico. Os selos 

localizados ao redor da fotografia não obedecem a um alinhamento único, possibilitando certo 

movimento à peça. Por outro lado, a bandeira nacional, também colorida, mas, em linha reta, 

adiciona um caráter de ordem aos selos. Dessa maneira, a fotografia, por ser o único elemento 

em preto e branco, destaca-se como elemento principal da peça. 

             

                      
Figura 38: Largo do Teatro (Bahia, Brasil) – primeira metade do século XX – frente 

Fonte: GORBERG, 2002. 
 

 O cartão-postal publicitário para a Prefeitura de Belo Horizonte apresenta em sua 

frente (FIG. 39) elemento único, uma ilustração da antiga Secretaria Municipal de Cultura. Há 

contraste entre as cores preto e branco, de modo que a primeira cor predomina, conferindo 

simplicidade à composição. 

 O verso (FIG. 40) não apresenta o fio que separa as duas partes dessa face, como se 

pode observar em outros postais. Há apenas um texto informativo a respeito da Lei Municipal 

de Incentivo à Cultura, também em preto e branco, fonte sem serifa. A marca da empresa que 

produziu o postal não aparece, mas sim a da Prefeitura de Belo Horizonte. 
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Figura 39: Cultura – Fundação Municipal – 
Prefeitura BH - frente 

Fonte: CULTURA, [200-]. 

Figura 40: Cultura – Fundação Municipal – 
Prefeitura BH – verso 

Fonte: CULTURA, [200-]. 
 

 
 O postal criado para o musical “Filme Fashion” apresenta frente colorida (FIG. 41), 

em que cores quentes e frias se contrastam. O título se encontra na parte superior, alinhado à 

esquerda, com subtítulo em tamanho menor, fonte sem serifa. A ilustração está no centro da 

face e os traços coloridos ao seu redor transmitem a idéia de movimento, uma vez que se trata 

de um musical, como se a figura estivesse dançando. Nota-se, com a divisão irregular das 

tarjas coloridas, um equilíbrio assimétrico, caracterizado pela “distribuição dos vários 

elementos que se opõem com pesos desiguais de um e de outro lado, de sorte que a vertical do 

centro de gravidade divide o todo em partes equivalentes, isto é, sem ferir a ponderação do 

conjunto.” (RIBEIRO, 2003, p.182). 

  O verso (FIG. 42), em preto e branco apresenta informações a respeito do evento, 

como nome “Filme Fashion – O Musical” e data “De 6 a 18 de julho de 2004”. Abaixo, 

aparece o slogan “Cultura o tempo todo com você” e a marca do Banco do Brasil, instituição 

que promove o evento. A parte esquerda, separada pelo nome da empresa que produziu o 

postal, a Mica, apresenta espaço para selo, mensagem e endereço. 
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Figura 41: Filme Fashion – O musical – Banco do Brasil - frente 

Fonte: MICA, [200-]. 
 
 
 
 

 
Figura 42: Filme Fashion – O musical – Banco do Brasil - frente 

Fonte: MICA, [200-]. 
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2.5.2 Educação 

 

 

 A peça desenvolvida para a “Cruzada Nacional de Educação” (FIG. 43) possui 

somente frente. Essa face é colorida e há predominância das cores amarelo, verde e azul, que 

remetem, juntamente com o mapa do Brasil, ao nacionalismo presente nas imagens durante a 

primeira metade do século XX. De acordo com Ribeiro (2003), o funcionamento de toda 

composição depende do predomínio de um ou mais elementos sobre o conjunto. O autor 

completa ao dizer que 

 

Se todo o conjunto tiver o mesmo valor, a tração e o interesse ficarão bastante 
diluídos. O destaque pode ser determinado pelo peso, tamanho ou posição de um 
determinado elemento em relação aos restantes, ou ainda pelo espaço ou pelo 
domínio da cor. (RIBEIRO, 2003, p.186). 

 

 É justamente isso que pode ser observado no título, que se encontra na parte superior, 

centralizado, em caixa alta, em formato de arco, nas cores amarelo e vermelho, que conferem 

destaque. O formato em arco se repete no subtítulo em branco, logo abaixo, e também no 

texto em branco em cima do mapa do Brasil: “Um Brasil grande? Não, um grande Brasil, pela 

cultura de seus filhos!”. Nota-se que o termo cultura remete à utilização de um livro ilustrado 

e aberto que traz o seguinte texto: “A luz da instrução espancando as trevas da ignorância fará 

do Brasil uma grande nação. Precisamos abrir escolas para milhões de brasileiros que não 

sabem ler.”. Observa-se, aqui, que a educação, por meio de uma metáfora, assume a natureza 

de luz, que dissipa a ignorância.  

Tal disposição e forma dos elementos transmitem ritmo e harmonia. Por ritmo 

entende-se “um conjunto de sensações de movimentos encadeados ou de conexões visuais 

ininterruptas, na maior parte das vezes, uniformemente contínuas ou seqüenciais ou 

semelhantes ou, ainda, alternadas.” (GOMES FILHO, 2003, p.69). 

  



 75 

 
Figura 43: Cruzada Nacional de Educação – primeira metade do século XX 

Fonte: GORBERG, 2002. 
 

 Outro postal de educação do início do século XX, do Collegio N. D. de Sion (FIG. 

44), possui em sua face elemento único, a fotografia em P&B da parte interna do colégio. 

Nota-se a valorização da fachada da instituição, como também elementos arquitetônicos, tais 

como colunas e arcos. Por meio do contraste entre luz e sombra, observa-se a valorização do 

espaço interno da instituição. “O contraste por luz e tom baseia-se nas sucessivas oposições de 

claro-escuro. O efeito da luz, reproduzindo-se sobre os objetos, cria a noção de volume – com 

a presença ou ausência de cor.” (GOMES FILHO, 2003, p.64). 

 O texto presente no cartão-postal é apenas uma descrição do colégio, como uma 

legenda para a imagem. A respeito disso, Collaro (2000) aponta que “as fotos, por mais 

explícitas que sejam, geralmente necessitam de um texto explicativo para atingir sua plenitude 

em termos de comunicação.” (COLLARO, 2000, p.132). Sem a legenda, então, a fotografia 

poderia ser interpretada pelo leitor como a imagem de qualquer lugar. O texto assume, assim, 

o papel de conduzir o sentido da imagem. A fonte se apresenta em caixa alta e baixa, alinhado 

à direita, na parte posterior da foto, em corpo bem pequeno, de modo que a imagem é 

valorizada. 
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Figura 44: Petrópolis – Collegio N. D. de Sion – início do século XX 

Fonte: GORBERG, 2002. 
 

 O postal desenvolvido para a Aliança Francesa, escola de idiomas, apresenta, na frente 

(FIG. 45), ilustrações de alguns monumentos de Paris, como o Arco do Triunfo e a Torre 

Eiffel, que representam, genericamente, a França. O título “3 razões para estudar na Aliança 

Francesa” possui uma disposição na vertical e outra na horizontal, o que trás certo equilíbrio, 

como, também, a proporção do número 3 em relação ao texto “razões para estudar”.  

 O equilíbrio pode ser entendido como o “estado no qual forças, agindo sobre um 

corpo, se compensam mutuamente.” (GOMES FILHO, 2003, p.57). Observa-se, também, que 

há predominância de espaços em branco, conhecidos como defesa, de acordo com Rabaça e 

Barbosa (2002). Há, assim, simplicidade no layout, considerada por Ribeiro (2003) fator 

essencial ao mesmo e obtida pela “eliminação de todo elemento supérfluo” (RIBEIRO, 2003, 

p.180). Procura-se reduzir o número de elementos, facilitando a compreensão do leitor, uma 

vez que a grande quantidade deles, segundo o autor, provoca no observador um maior esforço 

visual. Já a proporção diz respeito à relação entre os elementos visuais, que 

 

Devem ser combinados com um sentido de ordem e unidade e de forma que cada um 
seja parte integrante do todo. O tamanho e peso de cada elemento devem estar em 
equilíbrio com o tamanho e forma da composição. O peso e o valor total de um 
elemento têm de estar em harmonia com o espaço que ocupam. (RIBEIRO, 2003, 
p.180). 

 

 O verso do cartão-postal (FIG. 46) expõe as três razões para se estudar na Aliança 

Francesa. Na frente, há destaque para o título, e o verso responde, listando as vantagens da 

escola de idiomas. Há ritmo entre os elementos textuais, uma vez que as três razões possuem 

a mesma disposição: o número se encontra na horizontal e o texto descritivo na vertical.  
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 Por fim, o texto “Matricule-se e venha conhecer todas as outras razões para estudar na 

Aliança”, no lado direito superior, em tom imperativo, convida o público-alvo a ir à escola 

conhecer os benefícios que ela possui. Como de praxe, a marca da escola se encontra embaixo 

e centralizada.  

 

 
Figura 45: 3 razões para estudar na Aliança Francesa – PopCards - frente 

Fonte: POPCARDS, 2007. 
 

 
Figura 46: 3 razões para estudar na Aliança Francesa – PopCards - verso 

Fonte: POPCARDS, 2007. 
 

 O cartão-postal publicitário para o vestibular da PUC Minas apresenta, na frente (FIG. 

47), uma foto monocromática49 em um tom alaranjado e reticulada50 em harmonia com o tom 

                                                 
49 “De uma só cor, impresso numa só tinta.” (RIBEIRO, 2003, p.485). 
50 Retícula: Vários pontinhos que permitem obter várias tonalidades, de intensidades diferentes, durante o 
processo gráfico. 
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amarelado do fundo. A combinação harmônica entre duas cores, de acordo com Ribeiro 

(2003), ocorre quando há uma parte de cor comum para cada uma delas. No caso em questão, 

o amarelo, uma vez que o laranja possui partes dessa cor e de vermelho. Ambas são cores 

quentes e foram usadas de acordo com o público-alvo da campanha, jovens estudantes que 

irão prestar vestibular. Tal utilização dialoga com o que outro autor aponta: “Se o anúncio for 

para o público jovem, não tenha medo, use cores fortes. De preferência quentes.” (Newton, 

2000, p.201). 

 Ainda na frente do postal, observam-se alguns desenhos a traço que se relacionam 

com a imagem de Albert Einsten, tais como cálculos matemáticos, um livro e o globo 

terrestre. Esses elementos dialogam diretamente com o título “VESTIBULAR PUC MINAS. 

O CONHECIMENTO MOVE O MUNDO.”, uma vez que representam o ‘conhecimento’ e o 

‘mundo’. A frase está em caixa alta, em preto, a fim de contrastar com o fundo amarelo e 

permitir clareza na leitura. Nota-se, também, que a primeira frase é maior que a segunda, o 

que lhe confere destaque, de modo que “todo layout tem como objetivo a atenção do receptor 

a uma determinada mensagem. A essência dessa mensagem é o destaque que devemos dar, 

quer numa ilustração quer no texto.” (COLLARO, 2000, p.116). 

 O verso (FIG. 48) se divide em duas partes, separadas pela descrição da empresa que 

produziu o postal, a PopCards. A parte esquerda apresenta informações sobre o vestibular, tais 

como data, locais e contatos. A parte direita possui três linhas para escrita de alguma 

mensagem, relembrando postais antigos, e a marca da universidade PUC Minas. O fundo é em 

P&B e também mostra alguns desenhos a traço, indicando uma continuidade, uma extensão 

da frente. 

 
Figura 47: Vestibular PUC Minas – PopCards - frente 

Fonte: POPCARDS, 2007. 
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Figura 48: Vestibular PUC Minas – PopCards - verso 
Fonte: POPCARDS, 2007. 

 

 

2.5.3 Produto 

 

 

 O cartão-postal da primeira metade do século XX para a Água Salutaris (FIG. 49) 

possui somente frente. Essa face apresenta a ilustração centralizada de uma dançarina 

equilibrada em cima da garrafa do produto. A proporção da dançarina em relação a garrafa 

deve ser ressaltada, uma vez que ambas possuem, praticamente, o mesmo tamanho.Observa-

se uma composição em L ou ângulo reto, de modo que “o movimento assegura que a 

mensagem se apresente em etapas lógicas, criando uma reação definida sobre a mente do 

observador.” (RIBEIRO, 2003, p.185). 

 O título “SALUTARIS”, composto em caixa alta, fonte com serifa, assim também 

como o texto logo abaixo, encontra-se centralizado e perpendicular à imagem, ressaltado o 

ângulo reto (90º). A cor vermelha é utilizada para destacar o texto. 

 



 80 

 
Figura 49: Água Salutaris – primeira metade do século XX. 

Fonte: GORBERG, 2002. 
 

 O cartão-postal de moda do início do século XX para a Alfaiataria Guanabara (FIG. 50 

e FIG. 51) possui elemento único centralizado, uma ilustração em P&B de um cavalheiro com 

vestimentas típicas da época. O inusitado do postal se dá pelo uso de uma faca especial, que 

possibilita ao leitor levantar a aba do terno, contendo o texto “Vistam-se da Alafaitaria 

Guanabara. Carioca. Rio. 54” escrito nas nádegas da personagem. Ressalta-se aqui que a 

criação buscou enfatizar o acabamento de faca especial, que já trazia, desde esse período, 

inovações para o tradicional formato do cartão-postal. 
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            Figura 50: Alfaiataira Guanabara                                   Figura 51: Alfaiataira Guanabara 
           Fonte: GORBERG, 2002.                                                                  Fonte: GORBERG, 2002. 
 

 O cartão-postal publicitário desenvolvido para a Campanha Primavera-Verão 2009 do 

BH Shopping, em faca especial formato de leque, possui frente (FIG. 52) e verso colorido 

(FIG. 53). Observa-se, nesse postal, que conteúdo e forma se complementam. A utilização do 

formato em leque condiz com o lançamento de tendências de moda para a primavera - verão 

de 2009, uma vez que o objeto serve para abanar e trazer conforto em dias quentes. 

 A frente apresenta a fotografia de uma modelo jovem em primeiro plano, centralizada. 

O cenário se completa com imagens de flores, que se associam com a primavera. As cores 

quentes remetem às estações. O texto, com as frases “As roupas são soltas. As mulheres 

soltinhas.”, volta-se para o público feminino. O preto é utilizado em contraste com o tom 

claro ao fundo. A fonte sem serifa e light51 transmite leveza e simplicidade, de modo que 

“quanto mais simples um caractere, mais legível será.” (RIBEIRO, 2003, p.68).  

 O verso traz um texto centralizado: “Nesta primavera-verão as tendências sopram em 

sua direção. As opções são muitas. A escolha é sua. As pistas, você encontra no BH 

Shopping.” e utiliza palavras que remetem à moda, como ‘tendências’ e ‘opções’. Há um 

diálogo com o público-alvo por meio da utilização da palavra ‘você’, o que confere certa 

                                                 
51 Fonte com traçado fino. 
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pessoalidade ao texto. A utilização do verbo ‘soprar’ se encadeia com o verbo ‘soltar’, 

presente na frente do postal, indicando uma causa e um efeito.   

 

                            
 

Figura 52: Primavera-verão – BH Shopping 
Fonte. POPCARDS, 2008. 

Figura 53: Primavera-verão – BH Shopping 
Fonte. POPCARDS, 2008. 

 

 O postal criado para a bebida Johnnie Walker apresenta frente (FIG. 54) com título 

centralizado em fonte serifada e cor branca, para contrastar com o fundo preto. A utilização da 

cor amarela na tarja superior do lado direito contrasta com o preto e chama a atenção para a 

frase “Consumo responsável.”, permitindo, também, maior legibilidade. O nome do produto 

“Johnnie Walker” aparece em branco na parte inferior esquerda. A utilização de fonte 

manuscrita52 confere o sentido de assinatura, como se tivesse sido escrito pelo próprio punho 

de uma pessoa. O slogan “Keep walking” no canto inferior direito, em branco, é dividido pela 

figura de um homem elegante em amarelo, em harmonia com a tarja. Nota-se, também, a 

presença de dois fios, que formam um L e servem para guiar a atenção do leitor, de modo que 

ele percorra toda a composição visual. 

 O verso (FIG. 55), em preto e branco, apresenta na parte esquerda uma breve definição 

da palavra ‘progresso’. A parte direita, separada da primeira por um fio central, apresenta 

espaço para o selo, mensagem e endereço, lembrando os postais antigos, como se pode 

observar na figura 55. A marca e a descrição da empresa aparecem ao final, centralizadas. 

                                                 
52 Manuscrito: “1. Texto escrito à mão, seja qual for o instrumento auxiliar e a matéria que o recebe. Pode 
designar inclusive a folha de papel datilografada (nesse caso, também chama datiloscrito) quando ela representa 
o original vindo das mãos de se escritor.” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.380). 
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Figura 54: Johnnie Walker - frente 

Fonte: JOKERMAN, 2008. 
 

 
Figura 55: Johnnie Walker - frente 

Fonte: JOKERMAN, 2008. 
 

 

2.6 Análise comparativa entre cartões postais publicitários 

 

 

 A partir do que foi exposto, constata-se que determinadas características e elementos, 

presentes nos cartões postais publicitários, em meados do século XX, permanecem a ser 

utilizados nos postais publicitários do século XXI. Para maior compreensão, parte-se para 

uma análise comparativa entre os postais analisados anteriormente. 
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 Dentre as diversas peças revisadas, nota-se que a face frontal do postal publicitário 

compromete-se a captar a atenção do leitor. Isso se dá, por meio da técnica de contraste, 

proveniente da relação entre os elementos que compõem essa face. Em determinadas peças, 

por exemplo, há o contraste proveniente da utilização de duas cores. Em outros postais, é a 

diversidade de cores, que possibilita esse contraste. Destaca-se também, outra característica 

que se repete nos cartões postais analisados: o “equilíbrio assimétrico”. A utilização de 

elementos posicionados em direções opostas, a composição da peça em diferentes formas e 

cores, o texto desalinhado, dentre outras características, acabam por conferir harmonia ao 

postal, uma vez que tais elementos dialogam e se complementam.  

 Constatou-se, ainda, que essa mídia se utiliza de outra técnica para garantir a 

composição harmônica, a utilização de elemento centralizado. Em determinados postais, o 

posicionamento de uma ilustração, fotografia ou texto, centralizado na face frontal e 

destacado como elemento único, reflete uma simplicidade e maior facilidade à leitura. No 

entanto, o elemento centralizado também se faz presente junto a outros elementos, que o 

posicionam no centro do postal. Nesse caso, há mais informação a ser analisada pelo leitor, 

demonstrando-se como uma leitura mais complexa. 

 Observou-se, na frente do postal, diferentes relações entre texto e imagem (fotografia 

e ilustração). Em alguns, esses elementos convivem proporcionalmente na peça, não há o 

predomínio de um em relação ao outro. Por outro lado, determinados postais exibem a 

imagem em predomínio ao texto, nesse caso, utilizado como título/legenda, conduzindo a 

leitura da imagem pela função de ancoragem. Da mesma maneira, o oposto também ocorre, o 

texto em predomínio à imagem. Sendo assim, os dois elementos interferem um no outro, 

porém, não é necessária a coexistência de ambos, na face frontal do postal, para que seja 

transmitida uma informação.  Percebe-se, por meio dos postais revisados, que a fotografia e a 

ilustração convivem, em alguns postais, mutuamente, e em outros postais, de forma exclusiva. 

Tal fato constata, mais uma vez, a interferência entre diferentes elementos presentes na face 

frontal do postal. 

 Tais elementos descritos até então confluem em direção à outra face do postal, o 

verso. Por meio da análise de conteúdo, verificou-se que essa face possui um forte caráter 

informativo, em que há, geralmente, o predomínio do texto sobre a imagem; em alguns 

postais, o verso inclui texto e imagem juntos. Outra característica comum nessa face é a 

manutenção de alguns elementos padrões do cartão-postal: espaço para selo, mensagem e 

endereço. Porém, a maioria das peças analisadas, datadas do século XXI, demonstram uma 

linha divisória, no verso, posicionando, em uma metade dessa face, um texto informativo, 
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juntamente a marcas de instituições e, na outra metade, os elementos padrões. Alguns postais 

utilizam o verso, exclusivamente, para inserir um texto informativo, sem considerar o espaço 

para selo, mensagem e endereço. 

 Verificou-se, também, que o verso desses postais não exibe significativa variedade de 

cores. A maioria deles utiliza o preto e o branco, sendo que, os que possuem o verso colorido, 

optam pela utilização de apenas uma cor. Na maioria dessas peças, a cor presente no verso, foi 

selecionada a partir de cores de sua face frontal. A partir disso, constata-se que alguns 

elementos da frente do postal se conectam com o verso da peça, construindo um diálogo entre 

ambas as partes.  

 Em última análise, constatou-se que, desde meados do século XX, até o século XXI, 

diversas características citadas anteriormente, foram mantidas, alteradas ou inovadas. Um 

exemplo que ilustra essa evolução é a utilização do acabamento em faca especial em postais 

publicitários, como mostram a figura 50 e a figura 51. Por meio da análise, percebe-se que, 

desde meados do século XX até o início do século XXI, o acabamento diferenciado do 

formato padrão do cartão-postal é uma técnica que continua a ser utilizada para diferenciar a 

peça dentre as outras. Assim, verificou-se que, apesar de algumas mudanças terem ocorrido, 

os cartões postais publicitários de meados do século passado, em relação aos postais do século 

XXI, possuem entre si, diversas características e elementos em comum. 
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3 DE MÃO EM MÃO: DA CRIAÇÃO AO COLECIONISMO  

 

 

 O capítulo se propõe, primeiramente, a entender como o cartão-postal publicitário se 

configura atualmente enquanto mídia. Em seguida, procura compreender o processo de 

criação, produção e distribuição do cartão-postal publicitário no Brasil, utilizando como fonte, 

três empresas brasileiras que participam desse processo: Jokerman, Mica e PopCards. Além 

disso, será discutida ainda neste capítulo, a questão do colecionismo e da experiência estética.  

  

 

3.1 O cartão-postal publicitário enquanto mídia 
  

 

 Os anúncios produzidos nas agências de publicidade e propaganda podem ser 

veiculados através de uma diversidade de meios que possibilitam vários modos de 

apresentação e uma exploração mais detalhada. As escolhas dos meios que serão utilizados 

por um anunciante durante uma campanha é função do profissional de mídia da agência. O 

mídia encarrega-se, segundo Santos (2005), de estudar as características de cada meio e desse 

modo proceder a uma escolha mais racional do veículo. Segundo Piedras (2006), meio é todo 

grupo de transportadores de informação que têm características semelhantes. Já o veículo, 

segundo Sissors citado por Piedras (2006) é um membro de uma classe de meios de 

comunicação, por exemplo, o Jornal “Estado de Minas”, é um veículo dentro do meio jornal. 

Dessa modo, Barbosa e Rabaça (1998) afirmam que o termo mídia, além de dizer respeito ao 

profissional especializado nessa área, diz respeito também, aos veículos utilizados em uma 

campanha publicitária.  

 A respeito das classificações sobre os diversos tipos de mídia, Santos (2005) afirma 

que existem três: a principal, a de apoio e a complementar. As mídias do tipo principal são 

aquelas que concentram a maior parte do esforço publicitário da campanha. Geralmente elas 

possuem muitas figuras de linguagem, como também informações suficientes para que o 

receptor entenda as campanhas com clareza. TV, jornais e revistas são utilizadas, com 

freqüência, como mídias principais. As mídias de apoio, por sua vez, atuam para ajudar a 

manter as mídias principais na memória do receptor em momentos em que ele não está 

exposto a elas e estão em locais onde as mídias do tipo principal não são utilizadas, como por 

exemplo, no trânsito. Já as mídias complementares acrescentam informações que não 
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puderam ser incluídas nas mídias do tipo principal e cumprem tarefas distintas da publicidade 

no mix de promoção. Como exemplo tem-se: materiais de ponto-de-venda e embalagens, e 

catálogos de venda pessoal.  

 Outra alternativa apresentada por Santos (2005) para classificação dos meios de 

comunicação é a mídia convencional e a mídia alternativa. A primeira se caracteriza por ser 

utilizada freqüentemente como mídia publicitária e engloba todos os meios de comunicação 

geralmente utilizados com a finalidade de informar e comunicar mercadologicamente: TV, 

revistas, jornais, rádio, cartazes, mala direta e até Internet. A segunda, por sua vez, é aquela 

que reúne todas as mídias não-convencionais, como por exemplo, os meios de transporte, 

painéis e sinalizações urbanas.  

 Dentre o leque de possibilidades de meios, encontra-se o cartão-postal publicitário, 

nosso objeto de estudo aqui contemplado no projeto experimental. Segundo a empresa Mica 

(2008), o cartão-postal publicitário é uma mídia alternativa que surgiu da necessidade de um 

meio de comunicação de baixo custo e com uma proposta inovadora em que a comunicação 

não acontecesse de modo invasivo, mas de forma agradável e cativante. Além disso, de 

acordo com o mesmo, o postal é a mídia com melhor custo/ benefício no mercado publicitário 

por ser relativamente barata. O importante no cartão-postal publicitário é não ter cara de 

anúncio, com foto do produto, preço e endereço do anunciante na frente [...] o postal tem que 

ser conceitual, bonito, original, inteligente e sutil para ter o impacto desejado junto à 

audiência. (POPCARDS, 2007). 

Pelo fato das campanhas se dispersarem menos, a relação custo/ benefício aumenta e o 

índice de retorno é maior. De acordo com a Mica (2008), comparado às outras mídias, os 

baixos custos de produção permitem que os postais fiquem expostos por um período maior. 

Massarante (2001) afirma que o postal, então, é uma ótima opção para pequenos e micros 

anunciantes que querem expandir sua forma de comunicação com o público-alvo, como 

também para grandes empresas que visam estar no cotidiano de seu público-alvo por um custo 

menor. A autora destaca, ainda, que o postal publicitário é indicado para sustentar marcas e 

promoções, provocar recall53 e anunciar eventos. 

 

 

 

                                                 
53 Recall, de acordo com Barbosa e Rabaça (1998), é o cálculo que se faz por meios de técnicas especiais de 
pesquisa que ajudam a avaliar, por amostragem, a eficácia (o grau de lembrança) de uma mensagem publicitária. 
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3.2 Criação, produção e distribuição  

 

 

Atualmente, o cartão-postal publicitário tem sido utilizado como propaganda em 

várias partes do mundo. De acordo com Sade (2006), é possível encontrá-los em mais de 

sessenta países. O maior mercado de cartões-postais publicitários, segundo Massarante 

(2001), está na Alemanha e nos EUA. Nesses países, a produção mensal chega a cerca de 7,5 

milhões de postais, enquanto no Brasil, a produção é de dois milhões de postais. As figuras 56 

e 57 exemplificam um postal alemão, enquanto as figuras 58 e 59 trazem um exemplo norte-

americano:  

 

         
 

Figura 56: Ebay - verso                                                             Figura 57: Ebay - verso 
Fonte: POLKE, 2008.                                                                Fonte: POLKE, 2008. 

     

       
 

Figura 58: Social Circles – GoCard - frente   Figura 59: Social Circles – GoCard – verso 
Fonte: SCHENK, 2008.                                               Fonte: SCHENK, 2008. 

 
 

 Apesar do cartão-postal publicitário ter surgido no Brasil há mais de um século atrás, 

foi apenas no final do século XX que ele começou a ter as características que apresenta hoje. 

Segundo Massarante (2001), os postais publicitários como se configuram atualmente, 
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chegaram ao país por meio de empresários que tiveram contato com eles no exterior durante a 

década de 1990. As empresas pioneiras foram a Jokerman e a Mica, presentes no mercado 

paulista desde 1998. Além delas, existem outras que também são importantes e atuam no 

mercado brasileiro, como a PopCards, fundada em 2001 e situada em Belo Horizonte.  

Essas empresas são, geralmente, responsáveis pela estratégia, produção, distribuição e 

checking dos postais nos displays. O primeiro passo, segundo o site Jokerman (2008), é 

definir o tempo de veiculação da campanha. Um roteiro de distribuição e a quantidade de 

postais que serão impressos são definidos de acordo com o público que o anunciante deseja 

atingir. O segundo passo é produzir os postais. Logo após, a distribuição é feita por meio de 

equipes, que garantem que a mídia esteja nos pontos desejados. Por fim, vem a etapa de 

checar os pontos de distribuição e manter o cliente informado sobre o desempenho da 

campanha.  

O primeiro passo diz respeito, então, ao planejamento estratégico da veiculação dos 

postais. É nessa etapa, de acordo com Santos (2005), que as táticas serão definidas, 

antecipando situações futuras e recomendando uma série de ações a serem feitas frente à isso. 

No caso do postal publicitário, a estratégia está ligada à decisão de tempo de veiculação, os 

pontos a serem veiculados e a quantidade de postais a serem distribuídos.  

O tempo de veiculação varia de acordo com as necessidades do cliente. Segundo o site 

da Jokerman (2008), a veiculação dos postais pode variar de 15 dias a um ano. De acordo com 

a Mica (2008), o tempo mínimo de veiculação é de uma semana, sendo que alguns clientes 

veiculam semestralmente ou até anualmente, o que lhes assegura uma maior exposição, 

maiores retornos e descontos progressivos.  

Já os pontos de distribuição, de acordo com Jardim (2008), são selecionados de acordo 

com o público-alvo. Além disso, buscam-se lugares em que as pessoas são jovens, formadores 

de opinião e que serão importantes para a divulgação da marca. Segundo a Jokerman (2008), 

o cliente pode escolher todos os pontos ou apenas circuitos de acordo com o estilo dos 

freqüentadores. Por último, é necessário escolher a quantidade de postais que serão 

distribuídos. Geralmente, as empresas trabalham com uma tiragem mínima de 5.000 postais, 

podendo variar de cliente para cliente. 

Após a decisão estratégica de divulgação dos postais, o cliente deve entregar à 

empresa um arquivo digital do postal a ser impresso. A maioria das empresas não 

disponibiliza o serviço de criação, mas apenas o processo que vai do planejamento do circuito 

da mídia até a veiculação. Segundo Jardim (2008), a empresa PopCards oferece o processo de 
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criação de postais para seus clientes, embora esse não seja o foco principal - que é a produção 

e distribuição. 

A criação dos postais normalmente é feita em agências de publicidade.  A criação 

publicitária, mais especificamente para mídia impressa, segundo Santos (2005), transforma o 

conceito desenvolvido na fase de planejamento, dando forma a todas as informações que o 

anunciante quer comunicar ao mercado.  

Segundo Penido54 (2008), a criação de um postal dentro da agência de comunicação 

acontece quando a equipe de Mídia escolhe os meios em que será veiculada uma campanha 

publicitária e depois passam as idéias principais para a área de Criação, ou quando a equipe de 

Criação sugere as mídias a serem utilizadas para a campanha. Por exemplo, às vezes, quando 

se está desenvolvendo a criação para um comercial ou outdoor, como aponta Penido (2008), 

surge a idéia de se criar um cartão-postal publicitário. Nesse caso, o departamento de Criação 

da agência recorre ao departamento de Mídia para analisar a viabilidade e adequação de se 

aumentar o mix de mídias utilizadas na campanha. Isso não quer dizer que todos os veículos 

precisam ter o mesmo conteúdo, eles apenas devem ter o mesmo conceito. De acordo com 

Penido (2008), o que será veiculado em uma mídia pode ser adaptado de acordo com as 

necessidades e objetivos da campanha. 

Sales55 (2008) afirma que criar um postal publicitário é diferente de criar para outras 

mídias. O postal deve ter um apelo muito grande na parte da frente para a pessoa ter interesse 

de pegá-lo. Por serem colocados em um expositor, a informação deve ser rápida e o postal 

deve ser pensado, dentro do conceito geral da campanha, de forma criativa.  Além disso, o 

cartão-postal publicitário é uma mídia que possibilita inovações em sua criação. A disposição 

do conteúdo, da frente e do verso, dos formatos variados, o uso de texto e imagem, fotografia 

ou desenho, depende, segundo Sales (2008), da idéia da campanha, e não precisa seguir o 

formato básico de um postal.   

Logo após a fase de criação, dá-se início ao processo de produção de postais por 

empresas especializadas. A produção, segundo Barbosa e Rabaça (1998), é a área da 

publicidade em que acontecem o acompanhamento e a fiscalização de confecção de 

matrizes56, acabamentos e impressão das peças gráficas. Essa fase diz respeito à impressão e 

avaliação dos mesmos.  

                                                 
54 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada na RC Comunicação em 29/07/2008. 
55 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada na TOM Comunicação em 07/09/2008. 
56 Uma matriz, segundo Barbosa e Rabaça (1998), é elemento básico em qualquer processo de impressão, no 
qual é gravada ou moldada a imagem a ser reproduzida.  
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Na empresa PopCards, a produção é toda feita digitalmente. Segundo Jardim (2008), 

as agências mandam o arquivo da arte do postal para a empresa e ela repassa esse arquivo 

para a gráfica Rona, com a qual eles já têm parceria há mais de sete anos. Na gráfica, é feito 

um postal como prova, que depois é enviado, por intermédio da PopCards, para aprovação do 

cliente. Se aprovado, o postal é reenviado à gráfica para ser feita a impressão final.  

Por outro lado, na empresa Jokerman (2008), a produção é feita por meio de 

produtores e designers competentes, que asseguram uma qualidade gráfica impecável em 

tempo recorde, o que garante um tempo de impressão de 4 a 10 dias úteis para anunciantes 

que veicularão no estado de São Paulo e entre 6 e 12 dias para as demais localidades. 

A distribuição, de acordo com Barbosa e Rabaça (1998), é o conjunto de operações em 

que os produtos e serviços são colocados à disposição dos consumidores. É a fase de 

comercialização ou encaminhamento das peças publicitárias para seus destinos corretos. No 

caso do cartão-postal publicitário, a distribuição é feita em displays, de acordo com as 

exigências de cada anunciante para os locais de veiculação e acontece por intermédio de 

empresas especializadas em distribuição de postais, que disponibilizam equipes qualificadas 

para garantir uma distribuição correta e ininterrupta dos postais.  

Na Jokerman (2008), existem equipes que circulam diariamente pelos locais de 

exposição, fazendo a contagem dos cartões retirados e fotografando os displays. A empresa 

Mica (2008), conta com um time exclusivo para distribuição dos postais. Eles fazem visitas 

periódicas nos milhares de pontos de distribuição, fazem reposição e elaboram relatórios 

fotográficos que atestam a circulação. Na PopCards, segundo Jardim (2008), a reposição dos 

postais é feita semanalmente. Assim, a cada dia, uma equipe repõe os postais e faz um 

relatório fotográfico, mesma prática da Mica, atestando a distribuição deles.  

Tendo como referência a distribuição dos cartões-postais publicitários realizada pela 

empresa mineira PopCards (2007), pode-se dizer que um importante diferencial dessa mídia é 

a presença dela em momentos de lazer, em que as mídias tradicionais, como jornal e revista, 

não chegam. São locais como: bares, cinemas, cafés e restaurantes de Belo Horizonte, que 

totalizam hoje mais de 140 pontos de distribuição e garantem que os postais publicitários 

estejam alcance do público-alvo. Os postais também se encontram, de acordo com o site da 

empresa Jokerman (2008), em vários endereços famosos e bem freqüentados de várias 

cidades brasileiras como: São Paulo, Campos do Jordão, Sorocaba, Rio de Janeiro, 

Uberlândia, Belém, Salvador, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.  

Segundo o site Mica (2008), além dos postais serem distribuídos em estabelecimentos 

freqüentados por formadores de opinião, eles são uma mídia que gera grande simpatia entre o 
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público, constituído em sua maioria, de acordo com a empresa Jokerman (2008), por pessoas 

de 15 a 30 anos, entre eles jovens – “geração saúde” que freqüenta faculdades, bares e 

danceterias; executivos – bem sucedidos, interessados em happy hours e restaurantes 

elegantes; os que gostam de cinema e programas culturais – esses são antenados e intelectuais, 

que se interessam por shoppings, teatros e museus; entre outros.  

A escolha dos postais, de acordo com Sade (2006), se dá pelas pessoas e não o 

contrário, como acontece em outras mídias, sendo esse um diferencial totalmente expressivo. 

Segundo a autora, eles são retirados espontaneamente dos displays, em locais estratégicos 

onde se encontram, em sua maioria, pessoas de classes A/B, frequentadores de lugares da 

moda, que apreciam arte e sofisticação.  

Somente na região metropolitana de São Paulo, de acordo com o site da Jokerman 

(2008), mais de 2,5 milhões de pessoas circulam mensalmente junto aos displays de postais da 

empresa, de modo que a freqüência por local de exposição supera a média de 4 mil pessoas ao 

mês. Isso quer dizer que nem todas as pessoas pegam algum postal quando os vêem. 

Comprova-se, pela empresa Mica (2008), que o impacto de cada mídia card é de 3 a 4 pessoas 

em média e o retorno varia de 1 a 5%, podendo chegar a mais que isso.  

Assim, é possível perceber que a escolha dos postais, segundo a Mica (2008), feita por 

critérios de afinidade, acontece apenas depois da apreciação da mídia em displays, ou seja, o 

cartão-postal publicitário é escolhido de acordo com o gosto e grau de interação de cada 

pessoa. A partir disso compreende- se que: “Com o cartão postal publicitário o consumidor 

interage, brinca, guarda, coleciona, envia e mostra para os amigos. E, dessa forma, o postal 

passa a fazer parte da vida, dos bons momentos e até de uma época.” (POPCARDS, 2007).  

Para avaliar o retorno dos postais publicitários perante o público-alvo, algumas 

pesquisas são realizadas. Segundo informações disponíveis em pesquisa de marketing 

realizada pela Impom57, 32,1% dos entrevistados consideram os postais atraentes porque são 

artísticos, lindos, criativos e legais; 14,2 % acham que eles são inovadores, chamam a 

atenção, são modernos e diferentes e 9,9% acham que eles tem visibilidade, um bom visual e 

dispõem de fotografias bonitas.  

De acordo com dados dessa mesma pesquisa, em relação à freqüência com que as 

pessoas obtêm os postais, cerca de 50,7% dos entrevistados sempre os retira dos displays. 

Desse número, 24,4% adquirem os cartões mais de duas vezes ao mês; 12,9%, duas vezes; e 

                                                 
57 PERFORMANCE DA MÍDIA POPCARDS PESQUISA DE MARKETING, pesquisa encomendada pela 
PopCards ao Impom – INSTITUTO MINEIRO DE PESQUISA DE OPINIÃO E MARKETING S.C. LTDA, em 
outubro de 2003.  
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13,4% retiram uma vez ao mês. O público-alvo da mídia cartão-postal publicitário pertence às 

classes A e B, com idade entre 18 e 25 anos; 40,6% possuem nível Superior Completo e/ou 

Pós-Graduação; 33,5% cursam o nível Superior; 55,9% tem o hábito de ir ao teatro; 93,1% 

tem o hábito de viajar; 42,6% já viajaram para o exterior e apresentam o seguinte perfil: 

 

Urbano, cosmopolita, antenado com as novidades e lançador de tendências. Tudo o 
que ele consome hoje, os outros vão consumir amanhã. Eles vivem a vida social da 
cidade e dão notícia do que é melhor, do que está na moda, do que ainda vai ser. É 
na mão dessas pessoas que a PopCards coloca o seu postal. (POPCARDS, 2007). 
 
 

Mais de 80% dos entrevistados na pesquisa da Impom guarda os postais. Desses 80%, 

a maior parte, 36,2%, guarda o cartão por certo tempo, enquanto 27,6% os coleciona. Dentre 

os que guardam o postal, 34,4% os guarda para sempre, enquanto 9,1% os guarda de dois a 

cinco meses. O número de pessoas que tem o hábito de manter o postal em casa é muito 

grande, sendo um potencial enorme de divulgação do produto, uma vez que a grande maioria 

mostra os postais para outras pessoas – 62,2% dos entrevistados –, sendo que 28,4% mostram 

para duas pessoas, e 23,6% para três pessoas. 

 

 

3.3 Cartão-postal publicitário: uma mídia colecionável 

 

 

Propõe-se, agora, uma reflexão acerca do cartão-postal publicitário enquanto objeto de 

coleção em uma dimensão atual de recepção. Parte-se de uma definição de colecionismo58, da 

criação de uma nova aura59 sobre os produtos da Indústria Cultural 60e da experiência estética, 

relacionada à atual condição dessa mídia, objeto de desejo de colecionadores. Além disso, 

                                                 
58 “O uso da palavra Colecionismo surgiu publicamente em um informe da APAG-Associação Para Preservação 
de Antiguidades Gráficas em 1992, no mesmo ano em que a TELEBRAS lançava o Cartão de Telefone na ECO 
92, no Rio de Janeiro, e na palestra de lançamento o diretor da Antiga TELERJ usou o termo Colecionamento e 
logo a seguir fez uma brincadeira com a palavra que considerava feia e pediu licença para usar 
COLECIONISMO, termo que já estava sendo usado pelos colecionadores.” (FARINA; TOLEDO; CORRÊA, 
2008, p.3). 
59 Termo utilizado por Walter Benjamin, no texto “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, 
escrito em 1936, para definir aquilo que possui uma existência única, uma autenticidade constituída pelo 
contexto em que foi produzido, sobretudo uma obra de arte. Com a reprodutibilidade técnica o objeto perde a 
aura.  
60 Expressão empregada pela primeira vez no texto “Dialética do esclarecimento”, de 1947, em que Adorno e 
Horkheimer falam em "cultura de massas". Essa expressão é substituída por "indústria cultural", para desligá-la 
desde o início do sentido cômodo dado por seus defensores: o de que se trata de algo como uma cultura que brota 
espontaneamente das próprias massas, da forma que assumiria, atualmente, a arte popular. 
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busca-se apresentar como o ato de colecionar interfere na construção da identidade do sujeito 

e estabelece relações sociais entre as pessoas. 

O colecionismo é um ato inerente ao ser humano, definido como um “processo de 

adquirir e possuir coisas de forma ativa, seletiva e apaixonada, que fazem parte de um 

conjunto de objetos não idênticos e que não são utilizadas na sua forma usual” (FARINA; 

TOLEDO; CORRÊA, 2008, p.1). O conceito se relaciona, de um modo mais amplo, ao 

comportamento do consumidor, uma vez que o colecionador utiliza o produto/objeto de 

maneira diferenciada, muitas vezes o armazenando sem consumi-lo. Benjamin [1936] 

(2006)61 afirma que na construção de uma coleção, é importante que o objeto seja desligado 

de suas funções primárias e trave uma relação com aquilo que lhe é semelhante. Para Fedel 

(2003), o conceito de colecionismo apresenta amplitudes diversas, passando de passatempo ou 

entretenimento à uma obsessão ou neurose. 

O surgimento da prática de colecionar é atempiral, segundo Lima (1996), uma vez que 

alguns estudiosos acreditam que esse hábito emonta à Pré-História, já que os homens pré-

históricos acumulavam repetidos artefatos. Por outro lado, outros defendem que a Idade 

Média foi o marco inicial do colecionismo, período em que surgiram as coleções de armas e 

relíquias sagradas. No entanto, para Oliveira, Siegmann e Coelho (2005), a história do 

colecionismo se forja simultaneamente com a noção  renascentista de sujeito e serviu como 

ferramenta de reconstrução subjetiva do indivíduo. 

Segundo Marshall (2005), o colecionismo possui uma dimensão ordenadora e 

desponta como um dos fundamentos culturais de profundo enraizamento e grandes 

consequências para a trajetória humana, uma vez que, desde nossos ancestrais, esse ato vem 

sendo utilizado para arquivar dados da cultura. Grecco (2003) afirma que, na Antiguidade, as 

coleções estavam ligadas aos reis e senhores e eram paralelas ao desejo das culturas de 

conservar, para o futuro, o patrimônio histórico. A autora aponta, ainda, que o colecionismo 

está ligado também - e desde o início - à idéia de posse, propriedade, o que fez com que a 

coleção deixasse de ser apenas funcional para ganhar uma dimensão simbólica. 

O ato de colecionar está, como se observa, relacionado à preservação da história. 

Segundo Silva (1999), o ser humano, ao tomar consciência da sua efemeridade enquanto 

sujeito histórico, adquire as noções de perpetuação e continuidade, que o levam a construir 

uma coleção. Para Benjamin [1936] (2006), colecionar é um modo de recordação prática. De 

acordo com Lima (1996), até a II Guerra Mundial, os colecionadores eram considerados pelos 

                                                 
61 Ano em que o texto foi escrito. O ano de 2006 refere-se à data da publicação do material utilizado. 
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museólogos como destruidores da história. Somente após esse período e, sobretudo depois dos 

anos 1980,  que eles foram reconhecidos como pessoas que podiam colaborar na preservação 

de objetos que fizeram parte da história e, consequentemente, na preservação da própria 

história. 

Além disso, as coleções podem servir como modo de construção e preservação do 

passado do próprio colecionador, a partir de um sentimento nostálgico relativo ao objeto 

colecionado, como apontam Farina, Toledo e Corrêa (2008): 

 

A ligação entre nostalgia e o ato de colecionar está no fato de que colecionar 
envolve adquirir um conjunto de objetos que estão associados a uma carga 
emocional proveniente de experiências nostálgicas e, portanto, as peças da coleção 
têm um significado especial e, de certa forma, sagrado, por estarem ligados ao 
passado do ser humano. (FARINA; TOLEDO; CORRÊA, 2008, p.4). 

 

Tal prática, portanto, permite ao colecionador relembrar momentos da sua vida, apartir 

de sua relação com o objeto colecionado. 

 

 

3.3.1 A coleção como modo de definir a identidade do sujeito 

 

 

Para a compreensão do colecionismo como modo de definir a identidade do sujeito, 

faz-se necessária a compreensão da relação entre colecionador e construção de subjetividade. 

O colecionador, como já foi dito, utiliza o produto de forma diferenciada: “empreende 

esforços para pesquisar, localizar, negociar, comprar, vender e guardar um produto sem 

consumi-lo, em que a manutenção e o descarte também fazem parte desse ‘consumo’”. 

(FARINA; TOLEDO; CORRÊA, 2008, p.2). Fedel (2003) o define como aquele que sente 

‘prazer’, ‘amor’, ‘paixão’ por determinado(s) objeto(s) ou tema, criando o desejo (e a 

justificativa) de possuí-lo(s), uma vez que eles criam uma relação com o objeto que vai além 

do consumo. Nesse contexto, Varón (2001) destaca o cartão-postal publicitário como uma 

“mídia excepcional”, pois enquanto o jornal é descartado, essa mídia pode ser guardada em 

álbuns, tornando-se assim, objeto de coleção. 

De acordo com Baudrillard (2002), os objetos, no sentido do colecionismo, são, 

“profundamente relacionados com o indivíduo, não unicamente um corpo material que resiste, 

mas uma cerca mental onde reino, algo de que sou sentido, uma propriedade, uma paixão.” 
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(BAUDRILLARD, 2002, p.94). Por outro lado, buscando analisar a dimensão mercadológica 

do colecionismo, Giacomini citado por Fedel (2003) aponta que 

 

a promoção de coleções encontra eco perante as pessoas que buscam nesse hobby 
algo que complete sua rotina ou estilo de vida...’, enfatizando ainda que, para essas 
pessoas, as coleções possuem ‘a finalidade de atender à necessidades psicossociais. 
(GIACOMINI apud Fedel, 2003, p.14). 
 

 
Oliveira, Coelho e Siegman (2005) complementam que a sociedade capitalista atual 

está coligada cada vez mais ao colecionismo, ao considerarem a acumulação de objetos como 

modo de constituição do sujeito. As autoras defendem a necessidade de se compreender, 

também, os próprios objetos colecionados, incorporados pela história. Consequentemente, 

inicia-se o percurso por um território composto por objetos de coleção, constituídos como: 

“ontologia pura, duração, condição de experiência, do colecionador-artista, que encontra, 

pois, no ato de colecionar um território de construção subjetiva.” (Oliveira, Coelho e 

Siegman, 2005, p.115).  

De acordo com Meneses (1998), mais que representações de trajetórias pessoais, os 

objetos funcionam como vetores de construção da subjetividade e impõem a necessidade de se 

considerar seu “contexto performático”, ou seja, o cenário em que estão inseridos. É a partir 

da escolha, seleção e classificação dos objetos, como apontam Oliveira, Coelho e Siegman 

(2005), que eles se diferenciam em relação a si mesmos e em relação ao próprio colecionador, 

de modo que a territorialidade subjetiva do colecionismo se instaura.  

Cruz (2005) descreve que a coleção não tem em si um sentido pronto, acabado, uma 

identidade definida, sendo preciso que “o pesquisador construa um significado para ela, 

buscando informações externas aos objetos que a formam” (CRUZ, 2005). A coleção, 

segundo Ribeiro (2007), pressupõe o reordenamento do mundo exterior e do próprio tempo; 

“Isso é feito através de práticas como o arranjo, a associação, a classificação e a manipulação 

de objetos que auxiliam ainda a ter o domínio das coisas que nos cercam.” (RIBEIRO, 2007, 

p2), assim como exposto por um dos colecionadores de cartões postais publicitários: 

“Organizo minha coleção da seguinte forma, separo os postais por temas específicos. Ex: 

bebidas, filmes, carros, telefonia, exposições entre outros.” (DIAS, 2008)62. 

Baudrillard (2002) afirma que o objeto inserido nesse contexto de colecionismo é 

aquilo que melhor se deixa “personalizar” e contabilizar de uma só vez. O autor descreve que 

                                                 
62 Dados da entrevista. Questionário respondido em 19/09/2008. 
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não existe nada de exclusivo, qualquer objeto pode ser possuído, investido ou, dentro do 

“jogo colecionador”, ordenado, classificado, distribuído: 

 

O objeto é assim, no seu sentido estrito, realmente um espelho: as imagens que 
devolve podem apenas se suceder sem se contradizer. É um espelho perfeito já que 
não emite imagens reais, mas aquelas desejadas. (BAUDRILLARD, 2002, p.98). 

 

Da mesma maneira, Oliveira, Coelho e Siegman (2005) descrevem que o colecionador 

transmuta-se, afeta-se e torna-se outro em si mesmo, a cada novo contato com as “memórias 

corporificadas” dos objetos. De acordo com as autoras, fatores como a escolha do objeto a ser 

colecionado, o suporte e o material para o acondicionamento, a exposição ou a forma como o 

objeto foi adquirido pelo colecionador (doação, aquisição ou presente), são elementos 

diversos e coexistentes no colecionismo.  

Segundo Ulpiano (1993) citado por Oliveira, Coelho e Siegman (2005), o objeto em si 

pode ser apreendido pela percepção e pelo olhar do colecionador, mas essa percepção das 

qualidades dos objetos são suplantadas pelas sensações que eles produzem no corpo do 

colecionador: “há a constituição de devires e a produção de subjetividade naquele que se 

deixa afetar pela memória de sua coleção.” (OLIVEIRA; COELHO, SIEGMAN, 2005, 

p.118). Sendo assim, a associação de um objeto à uma “singularidade absoluta” “vem do fato 

(do objeto) ser possuído por um determinado indivíduo que, através do objeto de coleção se 

reconhece como “ser absolutamente singular.” (BAUDRILLARD, 2002, p.99 – parêntese 

nosso). 

 

 

3.3.2 O cartão-postal publicitário como objeto de coleção 

 

 

Durante o século XX no Brasil, os cartões postais se tornaram objetos de coleção a 

partir de sua produção pela indústria privada, que lhes conferiu novas dimensões, como por 

exemplo, a valorização da beleza pela utilização de cores vivas e concepção por artistas, 

chamados para ilustrá-los. Eram postais com paisagens do mundo, fotos de atores e atrizes e 

invenções diversas. De acordo com Belchior [200-], essas novas características associadas ao 

cartão-postal possibilitaram o seu uso pela publicidade comercial ou institucional e nos dias 

de hoje eles são utilizados, em várias partes do mundo, como propaganda, por ser uma mídia 

de baixo custo e alta eficiência. 
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Para se chegar à dimensão do colecionismo na perspectiva da Indústria Cultural, faz-se 

necessária uma breve definição do conceito de recepção. Segundo Berlo (1985), a recepção, 

vista sob uma ótica tradicional, constitui-se em um processo de receber a mensagem e 

decodificá-la, criando-se um sentido e estabelecendo-se a comunicação. O processo de 

comunicação envolve, também, outros elementos, tais como: fonte, codificador, mensagem, 

canal, ruído e feedback. 

Thompson (1998) aponta que a recepção é um processo hermenêutico de interpretação 

que irá fazer com que os produtos da mídia adquiram sentidos e, para tanto, é necessário que 

haja uma atividade interativa por parte do receptor. Não basta que e adquira os produtos da 

mídia, mas que se dedique a eles com certo grau de atenção. Essa construção de sentidos se 

dá, segundo Thompson (1998), a partir de uma estrutura pessoal construída com base nos 

conhecimentos e experiências implícitos, de modo que cada indivíduo faz uma interpretação 

diferente dos produtos midiáticos. Essas mudanças de interpretação também se estabelecem a 

partir do contexto sócio-histórico, uma vez que a mensagem transmitida pela mídia não é 

estática ou permanente, mas mutável e em constante renovação. O autor destaca, ainda, que 

nesse processo de recepção “os indivíduos são envolvidos num processo de formação pessoal 

e autocompreensão – embora em formas nem sempre explícitas e reconhecidas como tais” 

(THOMPSON, 1998, p.45). Assim, ao incorporar essas mensagens no cotidiano, o indivíduo 

passa a construir uma compreensão de si mesmo. 

Verón (2004), ao abordar uma perspectiva mais atual a respeito da recepção em 

publicidade, utiliza-se do termo reconhecimento, afirmando que um discurso é suscetível a 

várias leituras, ou seja, há sempre uma gramática de reconhecimento. O autor ressalta que o 

objetivo da comunicação publicitária é enfocar a mensagem junto ao consumidor-alvo a fim 

de provocar o ato de compra, no entanto, uma importante parcela dessas mensagens atinge os 

receptores “fora de toda probabilidade de um comportamento posterior de compra dos 

produtos em questão”. (VÉRON, 2004, p.267). Isso ocorre, segundo o autor, por diversas 

razões, e nenhum plano de mídia pode evitar que pessoas não-abrangidas pela mensagem 

sejam atingidas. Verón (2004) afirma, ainda, que a mensagem publicitária é pertinente quando 

a leitura que o receptor faz desta se associa a seus eventuais comportamentos de compra. 

No caso do cartão-postal publicitário, cabe afirmar, como forma de ilustrar o que foi 

teorizado, que, como produto da comunicação publicitária, a finalidade dessa mídia é a venda. 

No entanto, ela irá atingir em um grau muito pequeno as pessoas as quais a mensagem não se 

destina diretamente, uma vez que a recepção ocorre de maneira mais sutil, conforme as 

próprias empresas produtoras da mídia apontam. Segundo informações do site Mica (2007), 
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os postais são caracterizados como mídia cativante, não hostil, visto que dependem da 

aceitação da mensagem por parte do público-alvo. 

É importante expor que o cartão-postal publicitário, enquanto objeto da Indústria 

Cultural, não possui uma aura, um caráter “único” de obra original; no entanto, o fato dele ser 

um objeto de coleção reflete a condição de existência de uma nova aura atribuída pelo 

receptor. Segundo Fedel (2003), o colecionador subverte o valor funcional dos objetos e lhes 

atribui um valor único por meio de um novo processo de significação cultural em que o fluxo 

da observação e da interpretação se torna sagrado. De acordo com Fedel (2003), os objetos 

que ganham essa proposição “aurítica” são tão valorizados quanto as obras de arte da 

chamada alta cultura e constituem coleções denominadas caseiras, que ganham lugares 

sagrados tal como as obras de arte. Tem-se, como exemplo, os álbuns em que são guardados 

os cartões postais publicitários. 

 A construção de uma coleção passa pela questão da experiência estética que o 

indivíduo vivencia com os objetos de coleção, uma vez que eles “oferecem ao olhar do 

colecionador e do público uma fonte de prazer estético”. (CRUZ, 2005). A experiência 

estética é, de acordo com Cintra (2004), a experiência humana face à determinados objetos 

percebidos e sentidos como belos,  em que o diálogo ocorre sem a presença de um 

interlocutor, dando-se entre uma pessoa e os seus próprios sentimentos: 

 

a beleza não está no objeto observado e nem em quem o observa. Está na relação 
entre ambos. A experiência do belo é um tipo específico de relação que mantemos 
com o mundo. O espectador diante da obra dialoga com os seus sentimentos e, num 
ir e vir de sensações, imagens, memórias, encontra-se consigo mesmo. (CINTRA, 
2004). 
 

 Para Guimarães, Leal e Mendonça (2006), a experiência estética busca integrar o que é 

estranho ao que é familiar, ao invés de recorrer apenas ao que é conhecido ou adotar apenas o 

que é desconhecido, numa tentativa de alargar e enriquecer aquilo que até então constituía o 

limite de todo real possível. Guimarães, Leal e Mendonça (2006) afirmam que a percepção 

estética coloca em jogo uma relação experimental entre a significação dos objetos estéticos e 

a experiência presente, ao permitir que se faça uma experiência com as experiências 

presentificadas pelos objetos. 

 Nessa perspectiva, pode-se dizer que a relação dos colecionadores com os cartões-

postais publicitários passa pela experiência estética, uma vez que esses objetos são vistos por 

eles como algo belo, sobretudo os que possuem formatos especiais e acabamentos 
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diferenciados, como se nota na afirmação de um colecionador: “os de facas especiais pego 

todos, esses são essenciais para uma coleção”. (DIAS, 2008). 

 

 

3.3.3 O colecionismo do cartão-postal publicitário sob a forma de relações sociais e a 

criação de “comunidades” 

 

 

Meneses (1998) discute que, a presença do indivíduo no campo da cultura material 

nunca é exclusiva, ela se perfaz somente na relação social: “a identidade pessoal, como todo 

processo de construção ou reforço de identidade, não remete a uma essência, mas a uma 

situação de interação em que, o “eu” se define, sempre, diante do “outro”, de preferência na 

escala de grupos ou sociedades.” (MENESES, 1998, p.6). 

A partir dessa perspectiva, pode-se relacionar a interação entre a mídia postal 

publicitário e seu público por meio do colecionismo, uma vez em que há o estímulo à criação 

de comunidades relacionadas à troca direta de informações referentes aos postais 

publicitários. O site Publicards63, por exemplo, é considerado o principal ponto de encontro 

entre os colecionadores de postais publicitários. O site foi criado por Saulo Dias e Ana Pace, 

moderadores da comunidade Postais Publicitários64, no Orkut65. Os moderadores dividiram 

as informações em diferentes tópicos. A primeira parte fica reservada para apresentação da 

equipe responsável e o intuito do site, como se observa a seguir: 

 

Quem somos nós? Somos alguns colecionadores que sentiam a necessidade 
de unir todos os apaixonados pelos Postais Publicitários. Tudo surgiu de uma 
idéia de deixar as trocas mais dinâmicas e o projeto foi crescendo e tomou a 
forma do PubliCards... Nossa Visão: Ser o primeiro e pioneiro site de 
integração entre os colecionadores de postais publicitários, além de ser a 
ponte entre as empresas que os colecionadores. Nossa Missão é: Promover a 
união entre os colecionadores além de aumentar e dinamizar a rede de troca. 
Nossos Valores são: União. Dinamicidade. Proatividade. (ORKUT, 2007). 

 

Assim, é possível correlacionar essa “integração” entre os colecionadores de postais 

publicitários, abordado no site Publicards, por meio da coleção que, descreve Meneses 

                                                 
63 Disponível em: <http://www.publicards.org/nos.html> Acesso em: 8 nov. 2007. 
64 Disponível em: <http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=24537091> Acesso em: 11 nov. 2007. 
65 O Orkut é um site de relacionamentos, filiado à empresa Google, criado para promover a integração social 
entre os indivíduos. 
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(1998), por mais personalizada e centrada no indivíduo, faz-se em relação ao outro, sendo, 

portanto, “um suporte de interação” (MENESES, 1998, p.7).  

Em outra vertente semelhante, Baudrillard (2002) defende que a coleção emerge para 

a cultura: “visa objetos diferenciados que têm, frequentemente, valor de troca, que são 

também objetos de conservação, de comércio, de ritual social, de exibição. Estes objetos são 

acompanhados de projetos.” (BAUDRILLARD, 2002, p.111). Pode-se então, relacionar esse 

discurso, com o colecionador de cartões postais publicitários, que coleta postais diversos com 

o intuito de trocá-los com outros colecionadores e expandir sua coleção. Constatou-se, por 

meio de entrevistas, que a maioria dos colecionadores já participou de encontros oficiais e 

extra-oficiais de colecionadores de postais publicitários, como destaca um deles: “Acho muito 

importante a realização de encontro de colecionadores, ali você percebe que todos dão valor 

ao colecionismo e que cada pessoa tem os seus postais preferidos, como organizam sua 

coleção, é uma troca de experiência muito grandiosa.” (DIAS, 2008).  

Da mesma maneira que Baudrillard (2002) se refere aos “objetos colecionáveis”, 

pode-se, também, por meio da mesma perspectiva, considerar  que os postais publicitários, em 

diálogo com seus colecionadores, “sem cessarem de se remeterem uns aos outros, incluem 

neste jogo uma exterioridade social de relações humanas.” (BAUDRILLARD, 2002, p.111). 

Tais relações entre pessoas, de acordo com os dados coletados nas entrevistas, relacionam-se 

com as comunidades criadas no intuito de integrarem colecionadores, como um dos 

entrevistados refere-se à comunidade de postais publicitários no Orkut:  

 
A comunidade surgiu a partir da necessidade das pessoas de estados diferentes se 
relacionarem e também para fazerem trocas, doações, presentear as pessoas 
aniversariantes, comentar sobre postais raros ou lançamentos e por ai vai. [...], com a 
comunidade ficou uma comunicação mais intensa e produtiva. (DIAS, 2008). 

 

Esse portal de acesso de colecionadores, então, ilustra como a recepção da mídia 

cartão-postal publicitário tomou um rumo inesperado para qualquer planejamento de mídia 

que é traçado para a divulgação de uma campanha publicitária. Percebeu-se, a partir do que 

foi discutido, que os postais se configuram como objetos de desejo de colecionadores,  de 

modo que a vida útil da mensagem tende a ser mais longa, uma vez que eles são armazenados 

em álbuns. Essa nova recepção da mídia colecionável delineia uma mídia discreta, que se 

dissimula no contexto dos receptores, apropriando-se da linguagem para se fazer natural, 

facilitando sua aceitação pelos mesmos, representando uma tendência de “disfarce” do caráter 

explícito e persuasivo da publicidade. 

 



 102 

4 EXPERIMENTAÇÃO 

 

 

 O capítulo em questão apresenta a metodologia utilizada para a realização do estudo 

de cartões postais publicitários, abordando detalhadamente os passos utilizados para a análise 

em pauta. Apresenta, também, a experimentação proposta pelo grupo, a fim de aplicar os 

elementos visuais expostos no capítulo 2, e trazer como conclusão como se deu a evolução da 

linguagem verbal e não verbal ao longo do período estudado. 

  

 

4.1 Considerações metodológicas 

 

 

 Tendo em vista o propósito de investigar como a mídia cartão-postal publicitário 

elabora sua estratégia de linguagem publicitária privilegiando a dimensão estética como 

recurso para construção de seu discurso persuasivo, a seguinte estratégia metodológica, 

apresentada a seguir, foi proposta.  

A fim de identificar as características da linguagem publicitária e caracterizar 

historicamente como a publicidade se apropria do formato e do significado do cartão-postal, 

configurando-o como uma mídia, na primeira metade do século XX e neste início do século 

XXI no Brasil, foi feita uma pesquisa bibliográfica e exploratória. A pesquisa bibliográfica, 

de acordo com Lakatos e Marconi (2006), é a busca das principais conclusões de outros 

autores que possam contribuir com a pesquisa a ser realizada. Corroborando esta idéia, 

segundo outro autor, ela se realiza  

 

a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 
impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias 
teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. 
(SEVERINO, 2003, p.122).  

 

Ressalta-se aqui a importância da consulta a fontes de informações primárias a fim de 

se compreender e avançar em relação aos temas discutidos pelos autores e apropriados neste 

projeto. A pesquisa exploratória, por sua vez, “busca apenas levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de 

manifestação desse objeto.” (SEVERINO, 2003, p.123). 
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 Para a etapa seguinte, foi feita a análise de conteúdo de cartões-postais publicitários da 

primeira metade do século XX e início do século XXI no Brasil, a fim de se demonstrar como 

se deu a evolução da linguagem publicitária presente no cartão-postal publicitário durante o 

período, bem como a diferença entre as imagens que são usadas, cores, tipografia e demais 

características presentes nos postais. Por análise de conteúdo entende-se  

 

trabalho com a palavra, a prática da língua realizada por emissões identificáveis. 
Leva em consideração as significações (conteúdo), sua forma e a distribuição desses 
conteúdos e formas. Lida com mensagens (comunicação) e tem como objetivo 
principal sua manipulação (conteúdo e expressão). (BARDIN apud LAKATOS; 
MARCONI, 2006, p.29 – parênteses do autores).  

 

 Para a escolha dos cartões antigos tomou-se como referência o livro “A propaganda no 

Brasil através do cartão-postal: 1900-1950”, de autoria de Samuel Gorberg. O livro apresenta 

uma síntese sobre a história da propaganda presente no cartão-postal na primeira metade do 

século XX, bem como reproduções de alguns cartões da época. Os cartões-postais 

publicitários atuais foram selecionados a partir de um arquivo montado pelo grupo por meio 

da coleta dessa mídia em pontos de distribuição das empresas PopCards, Mica e Jokerman, 

localizados na região centro-sul de Belo Horizonte, coletados durante os quatro anos de curso. 

A seleção desses cartões se deu de acordo com alguns critérios: a utilização de 

recursos estéticos relacionados às características de mídia impressa, acabamentos, cortes 

especiais e o apelo comercial. Uma vez identificadas as características dessa mídia no Brasil, 

no início do século XX e início do século XXI, por meio da análise de conteúdo dos cartões-

postais publicitários foram selecionados alguns cartões representativos da linguagem 

publicitária dessa mídia no período. 

 Em complementação, foi realizado, ainda, um levantamento sobre o processo de 

criação e veiculação dos postais com profissionais da área de Criação e Mídia de agências de 

publicidade e propaganda de Belo Horizonte, como, também, sobre o processo de produção 

dessa mídia pela empresa PopCards. O objetivo foi captar e compreender a visão dos 

profissionais quanto à criação e produção de postais; como se dá a escolha dessa mídia e qual 

a sua representatividade em uma campanha publicitária; se o perfil do público-alvo é 

considerado fator relevante no processo de criação; qual a visão de público-alvo que possuem; 
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entre outros pontos. Algumas entrevistas e respostas dos questionários66 foram utilizadas ao 

longo do texto. 

  Para tanto, utilizou-se a técnica de entrevista, caracterizada por “uma conversação 

efetuada face a face, de maneira metódica; proporciona ao entrevistador, verbalmente, a 

informação necessária.” (LAKATOS; MARCONI, 2006, p.107). Severino (2003) acrescenta 

que se trata de coletar informações sobre o tema pesquisado diretamente com os sujeitos 

pesquisados. “O pesquisador visa apreender o que os sujeitos pensam, [...] sabem, 

representam, fazem e argumentam.” (SEVERINO, 2003, p.124). As entrevistas foram 

estruturadas, de modo que as perguntas foram “direcionadas e previamente estabelecidas, com 

determinada articulação interna. [...] Com questões bem diretivas, obtém, do universo de 

sujeitos, respostas também mais facilmente categorizáveis [...].” (SEVERINO, 2003, p.125). 

 A comunidade do Orkut “Postais publicitários” e o site Publicards também foram 

analisados, a fim de se investigar quais elementos são mais valorizados nos cartões-postais 

publicitários pelos colecionadores participantes: o apelo estético e/ou o persuasivo. Para os 

profissionais que não puderam responder à entrevista, como também para os colecionadores, 

utilizou-se a técnica de questionário, que consiste em 

 

conjunto de questões, sistematicamente articuladas que se destinam a levantar  
informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vista a conhecer a 
opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo. As questões devem ser pertinentes 
ao objeto e claramente formuladas, de modo a serem bem compreendidas pelos 
sujeitos. (SEVERINO, 2003, p.125). 

 

As questões foram envidas e respondidas por e-mail. Ao todo, foram realizadas seis 

entrevistas com profissionais de Criação e Mídia67 das agências Lápis Raro, RC e TOM. A 

agência Dez respondeu o questionário por e-mail. A entrevista68 com a PopCards foi realizada 

in loco com a sócia-fundadora da empresa, Camila Jardim. Com relação aos colecionadores, 

foram selecionados quatro membros principais e ativos da comunidade Orkut “Postais 

publicitários” e o site Publicards. As entrevistas foram realizadas durante os meses de julho, 

agosto e setembro de 2008. 

 A fim de articular a teoria desenvolvida ao longo dos capítulos com o objeto empírico, 

como também a evolução do conteúdo do cartão-postal publicitário ao longo dos anos, a 

criação de postais foi proposta. Optou-se pela criação de seis cartões-postais publicitários em 
                                                 
66 As questões se encontram disponíveis nos apêndice A, B, C e D. 
67 Conferir apêndices A e B. 
68 Conferir apêndices C e D. 
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função do número de integrantes do grupo. Para tanto, o grupo foi dividido em três duplas. 

Cada integrante da dupla ficou responsável por criar um cartão-postal publicitário, de acordo 

com as categorias definidas pelas empresas de cartão-postal publicitário e por Gorberg 

(2002): diversão, educação e produto. A escolha de tais categorias se deu pela quantidade de 

postais que se enquadram em tal categorização e que foram coletados pelos integrantes ao 

longo do curso. 

 

 

4.2 Criação de cartões-postais publicitários 

 

 

A partir de toda a discussão apresentada ao longo do projeto em questão foram 

desenvolvidos seis cartões-postais publicitários que serão apresentados a seguir, tendo como 

base os termos expostos na análise realizada no capítulo 3. Os postais criados, assim como na 

análise, foram divididos em três categorias: diversão, educação e produto; sendo que para 

cada uma foram desenvolvidos dois modelos diferentes. 

 

 

4.2.1 Diversão 

 

 

 Dentro da categoria diversão, foram criados dois postais diferentes: um de cultura e 

outro de cinema. Esses postais foram desenvolvidos a partir da análise de postais antigos e 

atuais, como se pode observar da figura 37 à figura 42.  

 O postal criado para o Governo do Estado de Minas Gerais e Prefeitura de Belo 

Horizonte (FIG. 60 e FIG. 61), dentro da subcategoria cultura, tem como elemento principal a 

Igreja da Pampulha, criada por Oscar Niemeyer. Na frente do postal se encontra um desenho 

monocromático azul, que representa quatro montanhas e o sol nascendo por detrás delas. 

Dentro das montanhas está disposto parte do texto, “curvas...”, que será completado na outra 

face do postal: “que inspiram”. No verso, encontra-se o desenho da Igreja da Pampulha, 
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também monocromático e composto a partir das ‘curvas’ do primeiro desenho. Tanto na 

frente, como no verso, a imagem está centralizada e simetricamente disposta no papel.  

 Na frente do postal, a imagem se encontra de forma centralizada e dá idéia de 

movimento, remetendo às características do postal antigo em que há também, cor e simetria 

entre as imagens. No postal antigo, as imagens possuíam maior diversidade em detalhes, o 

que não acontece nesse novo postal. A disposição de poucos elementos no postal, no caso, o 

contorno e o preenchimento com uma cor chapada, possibilita uma leitura mais rápida, o que 

remete ao postal da Secretaria de Cultura de Belo Horizonte analisado no capitulo 3, em que 

há apenas o contorno do prédio, feito à nanquim. No verso, encontra-se um texto de Oscar 

Niemeyer, relatando a idéia de se criar uma Igreja cheia de curvas em uma época em que a 

arquitetura baseava-se em linhas e ângulos retos.  

 A fonte utilizada no postal caracteriza-se como arredondada, potencializando o 

conceito relacionado às “curvas”. O uso da cor azul se deu pelo fato de que, no postal antigo, 

há um selo colorido a partir de uma tonalidade semelhante e, além disso, essa cor remete à 

leveza, o que possibilita maior fluidez da leitura do texto pelo espectador. Dessa maneira, a 

citação utilizada no verso do cartão, reforça o significado das ilustrações, uma vez que se 

refere às curvas e inspirações que interferiram na criação da Igreja da Pampulha. O texto de 

Niemeyer e a frase ”curvas... que inspiram”, formam um contexto simbólico para transmitir o 

conceito do postal, de incentivo ao patrimônio cultural.  

 

 
Figura 60: Curvas que inspiram – Governo de Minas Gerais e Prefeitura de BH - frente 
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Figura 61: Curvas que inspiram – Governo de Minas Gerais e Prefeitura de BH – verso 

 

O outro postal, criado para o cinema Cineclube Unibanco Savassi (FIG. 62 e FIG. 63), 

um cinema que tem a característica de ser mais que um cinema, ser um lugar de diversão e 

descontração, tem como conceito ser “três em um”, pois além de ser um cinema, ele é, 

também, um café e um lounge69. Para demonstrar esse conceito, foi utilizada como imagem, 

na frente do postal, uma máquina presente em cassinos, chamada Slot Machine70, em que 

estão dispostas dentro dela, imagens das três facilidades que o Cineclube oferece: a pipoca, 

representando o cinema; a xícara de café; e o drink, que representa o lounge.  

 A utilização de adornos, linhas, título em caixa alta e o equilíbrio assimétrico remetem 

ao postal de cinema antigo (FIG. 37). A utilização de duas fontes diferentes se assemelha à 

diversidade de fontes que o postal antigo possui. A fonte utilizada para as palavras “cinema, 

café e lounge” e para o texto do verso implica certa semelhança com as fontes do cartão 

antigo, que pareciam ser desenhadas à mão. No postal antigo, ainda, o título está inserido em 

uma tarja branca no topo do postal, escrito em vermelho. Assim, utiliza-se o posicionamento 

o título “CINECLUBE UNIBANCO SAVASSI”, no topo, possibilitando um espaçamento 

entre título e imagem, e o alinhamento do texto.  

 Apesar do postal criado também se apropriar de ilustração, assim como o postal atual 

(FIG. 39), ele se diferencia por apresentar apenas uma cor, o vermelho, contrariamente à 

diversidade de cores presente no primeiro postal. Tal característica se deve à possibilidade 

dada ao leitor de associar, com mais facilidade, os elementos presentes no postal. Do mesmo 
                                                 
69 Lounge: Espaço privado reservado para aqueles que estão em espera para se dirigirem a um outro espaço; 
ambiente de espera. 
70 Os Caça-níqueis ou Slot Machine  são máquinas de jogo que funcionam por meio da introdução de moedas e 
que pagam um prêmio, igualmente em moedas ou com a emissão de um voucher (bilhete de pagamento), a quem 
acertar as combinações previstas. 
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modo, o uso da cor no verso do postal criado, fato que não se repete no postal antigo e atual, 

demonstra um contraste com a parte frontal, chamando a atenção do público.  

 No verso do postal criado, encontra-se o texto “Três em um” sobre o próprio 

Cineclube, logo em baixo. Esse texto está ligado, por extensão, às palavras da frente do postal 

“cinema, café, lounge” e, além disso, ultrapassa o formato do cartão postal, no intuito de, mais 

uma vez, captar a atenção do leitor. A inclinação dos textos dispostos no postal antigo se 

repete no cartão-postal criado, possibilitando certo “movimento” ao texto. 

 Sendo assim, a ilustração da parte frontal do postal aliada ao texto do verso caracteriza 

o postal criado como incluso na categoria diversão, por possuir características que remetem ao 

setor do entretenimento. A manutenção de características presentes no postal antigo 

adicionadas a elementos do postal atual possibilitaram a criação de um postal contemporâneo, 

mas que remete também ao passado.  

 

                   
Figura 62: Cineclube Unibanco Savassi – frente                          Figura 63: Cineclube Unibanco Savassi – verso 
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4.2.2 Educação 

 

 

 Na categoria referente à educação, foram desenvolvidos dois postais, sendo que um é 

para uma universidade – a PUC Minas – e o outro para uma escola de idiomas – a Luziana 

Lanna. Ambos tiveram como referência os postais dessa categoria analisados no capítulo 3. 

O cartão-postal publicitário desenvolvido para a escola de idiomas Luziana Lanna 

(FIG. 64 e FIG. 65), tem como base de referência os cartões-postais apresentados na figura 43 

e nas figuras 45 e 46. Ele é composto por elementos apresentados também no capítulo 3, tais 

como texto, imagem, cor e tipologia, e obedece ao formato padrão 10 x 15 cm. A frente do 

postal, que pode ser vista na figura 45, é composta por desenhos em traço de alguns pontos 

turísticos conhecidos mundialmente – o Coliseu, a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel e a 

Muralha da China – sendo que cada um foi desenvolvido em uma cor diferente que remete a 

uma cor da bandeira do país onde está localizado. O fundo branco, representado pela ausência 

de cores, tem o objetivo de trazer clareza e simplicidade ao conjunto de elementos, 

eliminando tudo que é supérfluo e facilitando a compreensão da mensagem por parte do 

receptor.  

As imagens são dispostas de maneira desordenada, buscando fugir da centralidade 

utilizada no postal do início do séc. XX, no entanto, apresentam um equilíbrio assimétrico ao 

dispor as imagens mais “pesadas” em extremidades opostas diagonalmente e, da mesma 

maneira, as imagens mais “leves”. O texto surge entre as imagens, porém, não de modo 

centralizado, mas preenchendo o meio não ocupado por elas. Em caixa alta e baixa na cor 

preta, destaca-se no fundo branco, em meio às imagens e garante unicidade visual.  

Assim como no postal da Aliança Francesa (FIG. 45 e 46), o texto não é colocado em 

linha reta, e sim em posições que dão movimento ao layout. A frase curta e simples “Esteja 

onde estiver, comunique-se.” se opõe aos textos longos e explicativos que eram utilizados no 

início do séc. XX e que podem ser observados no postal da Cruzada Nacional da Educação 

(FIG. 43); sendo complementada pelas imagens que remetem aos países cujas línguas a escola 

oferece o curso. 

 O verso do postal foi divido em dois, por um traço, sendo que o lado esquerdo possui 

maior área e foi destinado à marca da instituição acompanhada apenas pelo site; já o lado 

direito é composto pelo espaço reservado ao selo, algumas linhas para a mensagem e local 
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para se colocar o CEP, seguindo um modelo padrão de postais. O objetivo é que o postal não 

perca a característica de correspondência, embora seja uma mídia de divulgação. 

 

 
Figura 64: Comunique-se – Luziana Lanna Idiomas – frente 

 

Figura 65: Comunique-se – Luziana Lanna Idiomas – verso 

 

A criação do cartão-postal publicitário para o vestibular da PUC Minas retoma alguns 

elementos presentes e analisados nas figuras 44, 47 e 48. A frente, como se observa na figura 

66, apresenta a imagem do arquiteto Oscar Niemeyer, assim como a imagem de Albert 

Einsten, presente no postal do início do século XXI. As cores amarelo e laranja também foram 

utilizadas, uma vez que o público-alvo caracteriza-se por jovens estudantes. Essas tonalidades 
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contrastam com o roxo utilizado na fachada da PUC Minas localizada na base do postal, que 

remete aos elementos arquitetônicos utilizados em postais de educação na primeira metade do 

século XX.  

Acima dessa imagem, encontram-se vários esboços de Niemeyer, em repetição de 

ilustrações, que conferem ritmo e movimento à composição visual. No fundo, é possível notar 

a fachada de um dos prédios desenhados pelo arquiteto na cidade de Belo Horizonte. O título 

é composto por uma fonte em caixa alta, outline71, em amarelo, que destacam o texto em 

relação ao fundo e remetem a um letreiro. O slogan, também composto nos mesmos padrões, 

mas em caixa alta e baixa, apresenta-se menor, como subtítulo. Na parte superior dele, é 

possível observar uma ilustração em fio da fachada da PUC Minas, em harmonia com os 

elementos anteriores. Uma vez que foi utilizada a frase “O conhecimento move o mundo", 

estabelece-se uma relação direta com ela por meio de imagens que representam a teoria da 

Arquitetura posta em prática. 

 O verso do postal, em preto e branco, é dividido em duas partes, como na figura 67, 

com espaço para a descrição da empresa que produz o cartão no espaço central. O lado 

esquerdo traz informações a respeito do vestibular, tais como data, local e contatos. A fonte 

em movimento dialoga diretamente com as formas do arquiteto Oscar Niemeyer, utilizadas 

como tarjas. O lado direito apresenta três linhas destinadas à mensagem e a marca da PUC 

Minas centralizada na parte inferior. O fundo traz ilustrações a fio de várias obras do 

arquiteto. 

 

 
Figura 66: Vestibular PUC Minas – frente 

 
                                                 
71 Somente o contorno da letra. 
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Figura 67: Vestibular PUC Minas – verso 

 

 

 

4.2.3 Produto 

 
 

 Na categoria referente ao produto, foram desenvolvidos dois postais, sendo um 

referente ao refrigerante Sprite Zero e o outro para a coleção do estilista mineiro Ronaldo 

Fraga. Ambos tiveram como referência os postais dessa categoria analisados no capítulo 3. 

A criação do cartão-postal publicitário para a marca de refrigerante Sprite Zero foi 

desenvolvida a partir de elementos que se fazem presentes e que foram analisados nas figuras 

49, 54 e 55. Na parte da frente (FIG. 68) foi mantido o uso de citação, conforme foi observado 

nos postais do início do século XX e início do século XXI.  A intertextualidade é usada nessa 

releitura do cartão-postal publicitário, visto que as referências culturais, segundo Carrascoza 

(2004), são frequentemente utilizadas na criação de mensagens publicitárias, tendo como base 

o uso de citações implícitas, resultando em uma forma de diálogo entre textos.  

A cor verde também foi utilizada para seguir a mesma linha da campanha publicitária 

do Sprite Zero, que utiliza predominantemente essa cor em seus anúncios. A fonte utilizada 

para a citação está em negrito, a fim de chamar a atenção do leitor. As palavras "mentira" e 

"verdade" por sua vez, foram usadas em caixa alta, para destacar o paradoxo da frase, sendo 

colocadas também como plano de fundo do postal. Já a assinatura do autor da frase, Pablo 
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Picasso, foi usada em preto, fonte light, para contrastar com o restante dos elementos do 

cartão-postal publicitário. 

O verso do postal (FIG. 69) possui poucos elementos, com o objetivo de manter uma 

organização. O fundo preto foi usado para que a marca, a frase e os traços pudessem se 

destacar. A assinatura do produto Sprite Zero assim como o slogan "As coisas como são." 

foram colocadas do lado direito, sendo que o espaço para o selo, o CEP e os traços para a 

escrita da mensagem foram posicionados do lado esquerdo. Com isso, o postal, além de 

manter seu caráter publicitário, poderá ser usado também como correspondência. 

 

 
Figura 68: As coisas como são – Sprite Zero – frente 

 

 
Figura 69: As coisas como são – Sprite Zero – verso 
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 A criação do cartão-postal publicitário para a coleção do estilista mineiro Ronaldo 

Fraga foi desenvolvida a partir de elementos que se fazem presentes e que foram analisados 

nas figuras 50, 51, 52 e 53.  

 O uso do texto de autoria do próprio estilista caracteriza a coleção contemplada nesse 

postal, “A roupa”: “Roupa para comer, roupa para dormir, roupa para viajar, roupa para 

morrer e até roupa para vestir. A roupa como estandarte para emoldurar um monte de coisas.” 

(FRAGA, 2008). O uso de fonte manuscrita confere leveza e pessoalidade ao texto escrito, 

como se o próprio estilista estivesse anotando suas considerações a respeito da coleção. O 

fundo branco transmite a clareza de criação da coleção, possibilitando maior destaque para as 

estampas presentes nas peças da coleção - as ovelhas -, comprometendo-se a captar a atenção 

do leitor.  O contraste utilizado entre as cores branco e preto ressalta o destaque do tom 

vermelho colorindo o pêlo da ovelha no canto inferior direito da frente do postal. Isso se dá, 

por meio da técnica de contraste, proveniente da relação entre os elementos que compõem 

essa face. Destaca-se também, outra característica: o “equilíbrio assimétrico”. A utilização de 

elementos posicionados em direções opostas, a composição da peça em P&B com destaque 

somente para a cor vermelha, acabam por conferir harmonia ao postal, uma vez que tais 

elementos dialogam e se complementam, como texto e imagem (ilustração), convivem 

proporcionalmente na peça, não há o predomínio de um em relação ao outro. Sendo assim, a 

coexistência de ambos, na face frontal do postal, é necessária para que seja transmitida a 

informação.  A utilização das figuras (ovelhas) presentes na estampa da própria coleção do 

estilista, promove um rompimento com a utilização evidente de um modelo composto pela 

vestimenta, característica presente nos postais analisados, tanto da Alfaiataria Guanabara 

(FIG. 50), em que o cavalheiro está com vestimentas típicas da época, quanto o da coleção 

primavera-verão 2008 do BH Shopping (FIG. 52), em que a modelo está com leve vestido e 

sandálias coloridas; construindo assim um novo olhar para a propaganda voltada para moda, 

não ilustrando significativamente a lista dos modelos que compõem a coleção de moda 

apresentada. 

 A leveza da frente do postal (FIG. 70), que transmite limpeza por seus espaços em 

branco, contrasta com o choque do verso (FIG. 71) da peça com o uso sólido da cor preta, que 

preenche o olhar e dá um toque de requinte a assinatura da marca do estilista Ronaldo Fraga. 

O verso desse postal foi utilizado, exclusivamente, para inserir um texto informativo, sem 

considerar o espaço para selo, mensagem e endereço. A cor preta presente no verso, foi 

selecionada a partir da cor presente na face frontal do postal, constatando-se que alguns 

elementos da frente do postal se conectam com o verso da peça, construindo um diálogo entre 
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ambas as partes. A marca, que é simbolizada pelo desenho dos óculos característicos do 

próprio artista, está centralizada no verso do postal, com o endereço do site do estilista, logo 

abaixo, na cor branca, em contraste com o fundo preto. A utilização de elemento centralizado 

e destacado como elemento único, reflete uma simplicidade e maior facilidade à leitura. A 

assinatura da peça, contraste branco, se dá no canto superior direito com a marca 

desenvolvida pelo grupo para criação dessa série de postais propostos, Mídia de Bolso. 

 

 
Figura 70: A roupa – Coleção Ronaldo Fraga – frente 

 

 
Figura 71: A roupa – coleção Ronaldo Fraga – verso 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O estudo realizado acerca da mídia cartão-postal publicitário permitiu identificar a 

presença de estratégias de linguagem que buscam na dimensão estética um recurso para a 

construção do discurso persuasivo, sobretudo no início séc. XXI, onde é recorrente a 

utilização de elementos gráficos que apelam para a questão visual – tais como imagens, tipos, 

formatos e facas especiais –, uma vez que não se tem mais a preocupação com o caráter 

meramente informativo do anúncio, como ocorria no início do séc. XX. Esse discurso estético 

apresentado pela mídia em questão se contrapõe ao discurso meramente persuasivo utilizado 

nas mídias impressas convencionais, tais como jornal e outdoor. Embora o postal tenha a 

proposição de venda, esta é mais sutil, o que permite inferir que o cartão-postal publicitário 

pode ser visto como uma “mídia mascarada”, que tem o objetivo de não parecer ser uma 

mídia, em que o conteúdo persuasivo não se evidencia claramente. 

Ao longo do estudo, foi possível perceber que não existe uma regra para a criação de 

cartões-postais, ou seja, não há a predominância de texto ou imagem. Observou-se que, 

normalmente, as imagens são dispostas na parte da frente do postal, com o objetivo de atrair a 

atenção do receptor, já que a mídia possui um caráter não invasivo, capaz de aguçar o público 

a consumir e estimular o desejo de decifrar a mensagem. As informações textuais aparecem 

no verso – entre elas, a própria marca do produto/serviço –, havendo sempre a preocupação 

com uma diagramação que conceda à peça um visual agradável, além de uma articulação 

entre texto-imagem, mas que também atinja o objetivo de estimular a venda e o consumo do 

produto anunciado. 

 Mesmo sendo uma mídia, o cartão-postal publicitário se revelou, assim como os 

cartões-postais tradicionais, um objeto colecionável, desejado por várias pessoas que atribuem 

a ele uma função diferente da primária, que é a divulgação de algo – empresa, produto ou 

serviço. Foi possível identificar que o ato de colecionar prolonga a vida útil da mídia, uma vez 

que os colecionadores arquivam os cartões-postais e têm contato freqüente com a mensagem, 

fato que leva as empresas a concederem um caráter institucional aos anúncios veiculados nos 

postais. Apesar disso, a principal empresa produtora da mídia em Belo Horizonte, a 

PopCards, revelou que esse aspecto, embora seja relevante, não é fator influente na empresa: a 

produção não é voltada para os colecionadores, o foco se encontra no objetivo principal, que é 

a divulgação, a propagação de uma mensagem publicitária. 
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 O estudo em questão contou com entrevistas realizadas com diversos profissionais das 

áreas de Criação e de Mídia de agências de publicidade em Belo Horizonte, que 

possibilitaram identificar visões distintas acerca da mídia. Alguns entrevistados acreditam que 

o momento de ouro dos cartões-postais publicitários já passou, que a eficácia não é mais 

como no início, quando os postais ainda eram uma novidade no mercado mineiro, sobretudo 

em relação ao impacto junto aos jovens, já que muitos deles colecionavam a mídia e hoje não 

dão mais importância. Outros, por outro lado, acreditam que a mídia está em seu auge e ainda 

terá uma vida longa, em função de não concorrer diretamente com as mídias convencionais e 

por ser de baixo custo se comparada com os custos de veiculação de anúncios em outras 

mídias. 

 O tema abordado possibilita que outros estudos sejam desenvolvidos, tais como uma 

análise da recepção do cartão-postal, tendo como foco os colecionadores ou uma análise do 

processo de criação do postal publicitário dentro da agência e de sua inserção no plano de 

mídia de uma campanha; assuntos que não foram pesquisados e discutidos ao longo desse 

projeto, devido ao recorte dado pelo grupo.  
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APÊNDICE  

 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO AOS PROFISSIONAIS DE CRIAÇÃO 

 

 

1) Uma peça publicitária é criada a partir da definição de uma mídia? 
 
2) Como se dá a criação de campanhas publicitárias? Cria-se primeiro para uma mídia e 
depois se adapta para outras? 
 
3) Como vocês denominam esta mídia? (cartão postal / postal / cartão postal publicitário) 
 
4) Criar para a mídia cartão-postal publicitário se difere de criar para outras mídias? Como? 
 
5) Quais as possibilidades que a mídia cartão-postal publicitário oferece para a Criação? 
(facas especiais / acabamentos / formatos / cores / estilos) 
   
6) O cliente interfere na criação do cartão-postal publicitário? Como? 
 
7) A Criação desta agência segue o formato padrão do cartão-postal publicitário (10 x 15 cm)? 
Em quais momentos o formato varia? 
 
8) Vocês já criaram alguma campanha especificamente para o cartão-postal publicitário? 
 
9) Qual a relação entre texto e imagem no cartão-postal publicitário? Há predominância de 
algum dos dois? 
 
10) A frente do cartão-postal publicitário se destina a quê? E o verso? 
 
11) Na sua opinião, dentre os diversos tipos de imagens (gravura, desenho, fotografia), qual 
(ais) se destaca(m) como mais adequada(s) ao cartão-postal publicitário? 
 
12) Você coleciona o cartão-postal publicitário? O que mais lhe chama a atenção? 
 
 
APÊNCIDE B – QUESTIONÁRIO AOS PROFISSIONAIS DE MÍDIA 
 
 
1) A escolha das mídias vem antes da criação da campanha? 
 
2) Como se dá a escolha de uma mídia? 
 
3) Como vocês denominam esta mídia? (cartão postal / postal / cartão-postal publicitário) 
 
4) Como se dá a escolha do cartão-postal publicitário? 
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5) Em que momentos ele é adequado? (tipos de campanha) 
 
6) Em que momentos ele não é adequado? 
 
7) A mídia cartão-postal publicitário é eficiente? 
 
8) Vocês já definiram alguma campanha especificamente para o cartão-postal publicitário? 
 
9) Os clientes sugerem a utilização da mídia cartão-postal publicitário? 
 
10) Em relação ao número de clientes da agência, quanto anunciam em cartão-postal 
publicitário? 
 
11) Qual a participação, em termos percentuais, da mídia cartão-postal publicitário dentro dos 
planejamentos de mídia da agência?  
 
12) Com quais empresas de cartão-postal publicitário a agência trabalha? 
 
13) Qual foi o critério para a seleção de tal(is) empresa(s)? 
 
14) A(s) empresa(s) disponibiliza(m) alguma pesquisa referente ao público, distribuição...? 
 
15) Em que pontos os postais costumam ser distribuídos? 
 
16) Com se dá a escolha do local? 
 
17) Quantos postais costumam ser produzidos para cada cliente? Varia?  
 
18) Como se dá a definição da quantidade de postais por cliente? 
 
19) A qual(is) público(s) os postais se destinam? 
 
20) Você coleciona o cartão-postal publicitário? O que mais lhe chama a atenção? 
 
 
 
APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO AOS COLECIONADORES 
 
 
1) Há quanto tempo você coleciona postais publicitários? 
 
2) Como surgiu esse interesse? 
 
3) Qual o tamanho da sua coleção? Quantos postais você tem em média? 
 
4) Como você organiza sua coleção? 
 
5) Você coleciona todos que encontra/recebe ou tem algum critério de seleção? Se sim, quais 
são esses critérios e por que? 
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6) Você prioriza os postais em série e/ou com formatos e facas especiais? 
 
7) Você acha que ainda é grande o número de colecionadores desse tipo de mídia? 
 
8) Você acredita que o postal ainda é uma febre entre seu público? 
 
9) Você já participou de algum encontro de colecionadores? Se sim, qual, onde? 
 
10) Como surgiu a idéia de criar a comunidade no orkut? Foi a partir de um encontro físico? 
Qual era o objetivo? Há quanto tempo ela existe? 
 
11) Você possui outra comunidade sobre postais? Qual? 
 
12) Você participa de outras comunidades de troca de postais? Qual/quais? 
 
13) Como é a sua relação com os outros membros da comunidade? 
 
14) Como é a dinâmica de trocas? Elas são combinadas e você escolhe os postais que deseja, 
a partir de algum site (ex.: flickr), ou a escolha é aleatória de quem irá te mandar e vice-versa? 
 
15) E o site Publicards? Como surgiu, há quanto tempo e com qual objetivo? 
 
16) Você já organizou algum encontro de colecionadores? Como ocorreu? 
 
17) Com que freqüência ocorre a troca de postais com os outros membros? 
 
 
APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO À SÓCIA-FUNDADORA DA EMPRESA 
POPCARDS 
 
 
1) Em que ano surgiu a empresa? 
 
2) Havia alguma empresa que atuava no ramo até então? Qual? 
 
3) Qual foi o objetivo em se montar a empresa? 
 
4) Como se deu a escolha do nome da empresa? 
 
5) Qual a denominação usada para este tipo de mídia? 
 
6) Quantos clientes a empresa possui? 
 
7) Como a empresa se relaciona com os clientes? As empresas entram em contato direto com 
a PopCards ou por meio de agências de comunicação? Qual seria o percentual de cada uma 
em termos de trabalhos dentro da empresa? 
 
8) Como você definiria o cartão-postal publicitário? 
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9) Quais as possibilidades que esta mídia oferece para seus clientes? Em termos de produção e 
distribuição? 
 
10) É possível enviar para a PopCards um trabalho para ele ser apenas impresso? Como isso 
funciona? 
 
11) A PopCards interfere na criação das peças? 
 
12) Como a empresa se relaciona com os colecionadores? 
 
13) Vocês organizam algum evento? Com qual regularidade? 
 
14) Qual o objetivo do evento? 
 
15) Vocês realizam alguma exposição? Com qual regularidade? 
 
16) Qual o objetivo da exposição? 
 
17) Vocês possuem um acervo? Quantos modelos? 
 
18) Como se dá a divulgação da empresa? 
 
19) A empresa visita agência de comunicação? Com qual objetivo? 
 
20) Quais as categorias em que os cartões postais publicitários se dividem? 
 
21) Quantos pontos de distribuição a empresa possui? 
 
22) Como se deu a escolha de tais locais? 
 
23) Há alguma parceria com os locais? Vocês remuneram o local? 
 
24) Um local de distribuição pode deixar de ter essa finalidade? Por que isso acontece? 
 
25) Quando os postais dos displays são trocados? Alguma data específica? 
 
26) Qual tem sido o retorno dessa mídia para a PopCards? 
 
27) A quantidade de postais produzidos anualmente tem crescido? Em que medida? 
 
28) Vocês percebem alguma mudança na configuração do postal desde o surgimento da 
empresa até hoje? Qual? 
 
29) O número de pessoas que se interessam pelo postal decresceu ao longo dos anos? Por que 
isso aconteceu? 
 
30) Qual a função da frente do postal? 
 
31) E do verso? 
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32) O verso deixou de ser apenas preto e branco? 
 
33) Por que antes ele era só em P & B? 
 
34) Vocês trabalham com outros tipos de papéis? Acabamentos? Quais? 
 
35) Existem postais exclusivos? Quais? Como isso funciona? 
 
36) Vocês possuem alguma pesquisa? Ela é disponibilizada? 
 
37) A empresa possui parceria de distribuição com outras empresas? 
 
 


