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OUTDOOR - Dia dos Namorados EsfihaMania 
 

 

 

 
1. RESUMO 

 

O paper propõe informações a respeito da peça de outdoor elaborada para 

EsfihaMania, que possui lojas nas cidades de Sumaré, Nova Odessa, Santa Bárbara 

d’Oeste, Americana e Paulínia, todas no interior de São Paulo. Visa também 

informar quanto a valorização do produto divulgado na peça, sendo este a esfiha de 

chocolate com morango em formato de coração, que aplicada na peça busca 

demonstrar a qualidade do produto e seu preço acessível. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Outdoor; EsfihaMania; Mania de saborear o amor. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

  A campanha publicitária elaborada pela Agência Império para o cliente 

EsfihaMania foi desenvolvida através de estudos, pesquisas e planejamento, com a 

elaboração de peças adequadas e pertinentes ao cliente ao público-alvo. O intuito 

das peças é tornar a empresa mais conhecida e divulgar seu produto.   

A administração de um negócio é reconhecer os ambientes 
internos e externos, adequando suas tendências encontradas 
nestes ambientes, para parti-la disso criar uma estratégia 
assertiva. (KOTLER, Philip, 2005). 

  A peça de outdoor elaborada representa o cliente, a cultura árabe e o 

segmento em que atua, com cores e elementos harmônicos entre si, com a proposta 

de destacar o produto oferecido, evidenciando sua qualidade e preço acessível. 
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3. OBJETIVOS 

 

  Criação de outdoor como peça harmônica que reforce a identidade e 

credibilidade da marca e demonstre seu produto de forma clara, com a utilização de 

elementos simples e tipografia de fácil leitura. 

 

  Este paper se justifica a partir de uma peça referente a um outdoor de uma 

empresa, avaliando seu contexto organizacional com foco na divulgação do produto 

e identidade da marca. 

 

 

4. METODOLOGIA 

  Para criação do outdoor foram feitos estudos, questionários, brainstorming e 

briefing, todos esses de uma forma aprofundada, analisando o perfil e setor do 

cliente, descrevendo todas as suas características e padrões, assim atribuindo à sua 

identidade.  

“Compreender o consumidor é uma função essencial do marketing 
para que ele possa cumprir plenamente seus objetivos no 
desenvolvimento, na produção e na colocação no mercado de bens 
e serviços apropriados e capazes de satisfazer as necessidades e 
os desejos dos consumidores, contribuindo assim, efetivamente 
para o sucesso de negócio.” (SAMARA, 2005 p 02). 

 A peça foi personalizada de acordo com a necessidade do cliente 

EsfihaMania em divulgar as esfihas de sabor chocolate com morango para 

campanha de dia dos namorados, em formato de coração devido a data 

comemorativa. Os elementos que compõem a peça contribuem para essa 

divulgação, atribuindo valor à EsfihaMania. Quanto á veiculação, devido ao seu alto 

impacto visual e constância de divulgação o outdoor foi escolhido para a campanha, 

aumentando a memorização do produto e do cliente. Além disso tem uma boa 

maleabilidade. Pode ser trabalhado de forma simples e direta, sendo mais fácil de 

ser compreendida. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 Três cores formam a peça de outdoor: vinho, amarelo e bege, que são 

associadas a cores do segmento alimentício de fast-foods. O vinho é estimulante. Já 

o amarelo representa vitalidade e descontração e estimula ao apetite. O bege 

denota a intelectualidade, além de transmitir calma e passividade. Está associado ao 

clássico. Foram utilizadas cores análogas, que no círculo cromático associam a 

uniformidade. Lupetti (2008) menciona que no círculo cromático as cores vizinhas 

são identificadas como cores análogas, e são utilizadas para a produção de uma 

harmonia natural e um contraste mínimo, afinal cada cor possui um artifício comum 

em relação à outra.    

 A composição da peça trabalhada, no que se refere aos elementos e as fotos 

dos produtos, se baseia na estratégia denominada por Lupetti (2007) de figura/fundo 

entre os elementos, apontando que os designers gráficos “criam contrastes entre 

forma e fundo, utilizando esta relação para proporcionar energia e ordem à forma e 

ao espaço”. A ferramenta figura/fundo tem como objetivo final criar uma composição 

específica entre a figura, fundo e os elementos ao seu torno.   

  Não existe importância em relação ao fundo contra as fotos dos produtos, 

pois todos possuem valores iguais na composição da marca. Segundo Grear (2006, 

apud Lupetti, 2007, p. 85) na questão de valor, “a forma de um objeto não é mais 

importante que a forma do espaço em torno dele”. Enfatizando assim que todas as 

coisas são resultados de interações com outras coisas, ou seja, nada possui valor 

sozinho, é preciso de um complemento ou de vários para a construção de uma ideia 

objetiva ou subjetiva.   

  O design contém formas geométricas que transmitem um conceito, portanto é 

um processo de criação com o propósito e não somente uma ornamentação.  

  Segundo Antunes (2010) “[...] Cada elemento compõe a mensagem 

determina a aparência e o conteúdo final do design de uma identidade visual”. Eis 

alguns elementos citados por Jonathan Lamim Antunes no artigo “Identidade Visual: 

A influência das formas”: 

 Ponto: possui grande poder de atração visual sobre o olhar humano. Ao se 

colocar vários pontos próximos, eles se ligam, e fazem com que o olhar seja 

em direção ao desenho formado; 
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 Linha: um elemento composto de grande energia e movimento, tornando-o 

inquieto. A linha é decisiva, pois o tem propósito e direção. Uma linha é capaz 

de expressas diversas emoções, conforme a sua função e a forma como é 

criada; 

 Linha reta: delicadeza, segurança, leveza; 

Linha sinuosa: movimento, informalidade, diversão, flexibilidade, elegância, 

feminilidade, delicadeza; 

 Triângulo: se apoiado em uma base transmite estabilidade, ação, imponência 

e equilíbrio. Se apoiado em uma aresta denota tensão, instabilidade, conflito, 

dinâmica e impulsividade; 

 Retângulo: transmite centralização, unidade, força, abrangência, segurança, 

solidez e firmeza; 

 Quadrado: denota simetria, enfado, solidez, igualdade, retidão, honestidade, 

esmero. Também pode denotar, no caso de uma leitura negativa, falta de 

criatividade, apatia e peso; 

 Circunferência: simboliza eternidade, proteção, perfeição, estabilidade e 

neutralidade. O círculo é capaz de enfatizar a marca, torná-la mais aparente 

quanto aos demais elementos do conjunto; 

 Elipse: sugere equilíbrio, delicadeza, modernidade, criatividade, dinamismo, 

movimento e elegância e, 

 Arcos: sugerem velocidade e dinamismo”. 

  No outdoor da EsfihaMania as formas geométricas, como os retângulos, 

contêm informações a respeito do produto e estão em cores de destaque, como o 

amarelo, com o intuito fixar o olhar do leitor e leva-lo à leitura.   

  De acordo com o artigo “Tipografia” do site Aletp “Na maior parte dos casos a 

tipografia precisa envolver o público, isso ocorre quando é feita uma boa escolha de 

fontes tipográficas, na tipografia, as fontes são classificadas em 4 grupos básicos: as 

com serifas, as sem serifas, as cursivas e as fontes dingbats. 

 Serifas: pequenos traços e prolongamentos que ocorrem no fim das hastes 

das letras; 
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 Sem serifas: fontes que não possuem o pequeno traço, nem o 

prolongamento; 

Cursivas: tem a forma da letra de mão; 

 Dingbats: são fontes ornadas, ou grande parte das fontes são formadas por 

símbolos”. 

 

  As fontes utilizadas são sem serifa, para facilitar a leitura e visualização 

das informações que estão na peça. 

 

6. RESULTADO 

 

 

Figura 1 - Outdoor 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O paper consentiu em um levantamento de informações a respeito da peça de 

outdoor executada em relação à campanha de dia dos namorados da EsfihaMania. 

O produto divulgado na campanha, a esfiha de chocolate com morango aguça a 

curiosidade do ciente, em especial os casais, a comparecerem às lojas participantes. 

O outdoor contribui para essa divulgação por seu uma mídia de apoio, com 

visualização em vários pontos da cidade. A peça também agrega maior valor à 

marca, por divulga-la em várias cidades da região onde há lojas da EsfihaMania. 
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