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RESUMO 
 
O presente trabalho propõe a apresentação das etapas de criação de um pôster publicitário para o produto esponja 
multiuso da marca Scotch-Brite. A criação foi pautada nos conhecimentos obtidos na matéria de Redação Criativa, 
acerca da noção de Ready-Made relacionada com o cinema. O filme escolhido para a elaboração da peça foi o longa-
metragem Clube da Luta (1999), do diretor David Fincher, inspirado no livro de Chuck Palahniuk. Pretende-se também, 
por meio deste, relacionar o pôster desenvolvido aos estudos de redação publicitária com os autores João Carrascoza e 
Celso Figueiredo, que foram de suma importância e serviram como base teórica para a elaboração deste trabalho.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar o processo de criação de um poster 

publicitário a partir da utilização da técnica de ready-made. A marca anunciante é a esponja 

multiuso da marca Scotch-Brite, criada pela 3M. Esse produto foi lançado no mercado brasileiro em 

1961 e, desde então, ocupa o primeiro lugar no número de vendas da empresa em nível mundial.  

A técnica do ready-made proporciona a criação de materiais comunicacionais a partir de uma 

estrutura já pronta, daí a nomenclatura, do fato de coletar um material e aplicá-lo sob outra 

roupagem, dotando-o de novos sentidos de significação. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A fim de convencer o público em potencial, a publicidade lança mão de inúmeras estratégias 

de persuasão, uma delas é o ready-made, que apresenta um discurso já conhecido do target para 

convencê-lo a partir de algo que já está incorporado em seu repertório sociocultural. Esses recursos 

podem partir de textos, poemas, músicas e qualquer material que sirva como suporte para a 

mensagem comunicacional. 

O termo ready-made foi cunhado pelo artista Marcel Duchamp, em 1910, que fez uso de 

objetos comuns para gerar arte a partir de qualquer situação, indo para além com movimentos 

artísticos que pregavam a simetria, a reprodução fiel da realidade, entre outros, a sua vontade era, de 

fato, romper com com os padrões convencionais da época na arte. 

De acordo com Stafford (2008, online) a noção de ready-mades pode ser entendida como 

experimentações, “produtos de um esforço consciente de quebrar todas as regras da tradição 

artística, a fim de criar um novo tipo de arte – que envolva a mente ao invés dos olhos, de forma 

que instigue o observador a participar e pensar”.  

Ao estabelecer o ready-made Duchamp origina um novo modo de criar modificando todos os 

processos de então. A publicidade, obviamente, se apropria desse processo para convencer os 

receptores de suas mensagens a adotarem seus discursos. 

A intenção de Duchamp com seus ready-mades era anestesiar os objetos 
esteticamente, não nos parece exagerado cogitar que o já pronto é adotado pela 
publicidade para anestesiar a memória do público, ratificando os valores e as 
crenças do grupo social que enuncia a mensagem. Associar um produto, 
serviço ou marca a um enunciado fundador – que tem o status de citação de 
autoridade – é, certamente, uma ótima tática para influenciar os consumidores. 
(CARRASCOZA, 2008, p. 47) 

 

De acordo com Carrascoza (2008), os ready-mades podem se originar não apenas de 

objetos/produtos específicos, mas, ainda, da junção de objetos, imagem e texto, promovendo amplas 

capacidades de argumentação visual e, consequentemente, de persuasão. 
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3. METODOLOGIA  

 

A metodologia consiste em uma revisão bibliográfica a partir da noção de ready made, com a 

aplicação prática de seus conceitos na criação de uma peça publicitária. O material foi desenvolvido 

na disciplina de Redação Criativa, no 5º Semestre de Publicidade e Propaganda. Para a confecção 

do pôster, foi utilizado o programa de edição Adobe Photoshop CC, que retirou das mãos de Tyler, 

protagonista interpretado no longa-metragem por Brad Pitt, o sabonete apresentado no filme. Em 

seu lugar, foi inserida a esponja multiuso Scotch-Brite, estabelecendo uma ligação entre o sabonete 

(produto original) e a esponja (produto inserido), ambos objetos que remetem à ideia de limpeza.  

 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A definição do filme “Clube da Luta” para realizar a intertextualidade com o produto 

específico da marca Scotch-Brite se deu a fim de atrair a atenção de um público-alvo jovem, na 

faixa dos 18 a 35 anos. A escolha aconteceu devido ao fato de que esses consumidores não levam 

em consideração, na maioria das vezes, a marca do produto na hora da compra. Portanto, ao 

relacionar a esponja multiuso com o ator principal de um dos filmes mais conhecidos da faixa etária 

estabelecida, a empresa estaria entrando em contato direto com um público que, até então, não 

possuía interesse na marca.  

Segundo Figueiredo (2005, p.36), o leitor do anúncio deve se identificar com o estilo de 

apresentação da marca para que ele venha a se tornar um consumidor. Isso pode ocorrer com uma 

estratégia de sedução do leitor por meio da criação de elos entre ele e o produto anunciado. Esse 

recurso foi utilizado na criação da peça, vista a seguir: 
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 Figura 1 – Poster ready-made 

   

Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

No filme escolhido, há uma série de regras para que os interessados entrem para o clube. As 

duas primeiras regras são idênticas, para que o público se atente à importância delas. Nesse 

contexto, o pôster elaborado conta com a citação de duas regras para lavar louças e, ambas as 

regras, por meio da citação de autoridade, reforçam a necessidade de se utilizar Scotch-Brite para a 

realização da tarefa.  

Sendo assim, a citação das regras para lavar a louça é apresentada no pôster por um dos atores 

principais no filme, o que lhe confere certa autoridade. O uso do imperativo na construção das 

regras também atua de maneira impactante para o leitor, visto que ele o interpreta de modo passivo, 

entendendo-o enquanto um conselho dado pelo personagem, porém, que deve ser cumprido.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O trabalho, desde o início, foi recebido pela dupla de maneira positiva. Foi um desafio ter que 

associar um produto tão comum em nosso dia a dia com um filme, criando um anúncio ready-made, 

conforme pedia o enunciado. Entretanto, é de extrema importância a elaboração prática dos 

conteúdos vistos na teoria. 

A ideia de relacionar alguma cena específica de filme que esteja presente no imaginário 

coletivo para a venda de um produto é muito interessante, visto que dialoga diretamente com o 

público alvo e cria, como dito anteriormente, uma identificação do receptor com o produto 

anunciado. 

O resultado que obtivemos com o desenvolvimento da ideia inicial foi satisfatório. A dupla 

pode, por meio da aplicação prática dos conceitos de ready-made, analisar como se deu o processo 

criativo e perceber que é possível unir conteúdos de diversas matérias para o desenvolvimento desse 

pôster.  Por fim, esse trabalho nos possibilitou a percepção de como foi significativa a evolução dos 

conhecimentos obtidos em sala de aula desde o primeiro período até o presente momento.  
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