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AVALIAÇÃO CAMPANHA ITAIPAVA 
INTRODUÇÃO 

Com base no autor Robin Williams do livro “Design para quem não é design” irei avaliar a campanha publicitária da Itaipava 

com o tema: “Faça sua escolha”, e a partir disso levantar as noções básicas de planejamento visual utilizadas.  

CONSIDERAÇÕES  

A campanha da Cerveja Itaipava, intitulada como 

“Faça sua Escolha”, conforme abaixo, utiliza os 

quatro princípios básicos do planejamento e da 

estrutura visual: Contraste, Repetição, Alinhamento 

e Proximidade. 

O contraste  pode ser percebido através das cores  

utilizadas, como entre o fundo azul, o biquíni 

vermelho da modelo, o cabelo escuro e a pele 

bronzeada da modelo. Outro princípio observado é 

a repetição,  no caso da cor vermelha no biquíni da 

modelo com a marca da Cerveja Itaipava, os 

produtos da empresa são repetidos para dar ênfase, 

assim como os ml’s citados na imagem.   

Figura 1 
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Observa-se com isso que o planejamento visual de 

uma campanha contribui e muito para uma mensagem 

eficaz e eficiente. Do quão é importante um contraste, 

trazendo assim atração para o anúncio, assim como a 

repetição que ajuda a fortalecer a marca e o produto, 

já o alinhamento cria uma aparência limpa, sofisticada 

e organizada e a proximidade organiza as informações 

e reduz a desordem. Ou seja, quanto mais utilizar os 

princípios básicos de planejamento visual, mais 

sucesso você obterá na sua campanha.  

Também é possível observar o princípio do 

alinhamento, que nada mais é  que uma forma de 

manter todos os componentes do anúncio em um 

padrão linear, seja, a esquerda, centralizado ou a 

direita, neste caso, podemos constatar que há um 

alinhamento a esquerda entre a garrafa de cerveja de 

300ml com a escrita faça sua escolha e o aviso de 

beba com moderação, já a lata de cerveja de 350ml 

tem um alinhamento a direita com a marca da 

Itaipava. Onde todos seguem uma margem entre os 

elementos e o final do anúncio, para uma melhor 

visualização e organização dos elementos.  E por 

último o anúncio possui o principio da proximidade, 

que pode ser percebido entre a mulher, as cervejas, e 

a  marca, criando assim uma unidade visual eficaz e 

harmônica.  
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