
Storyboards e Storyboards 
 
Nessa matéria explicaremos diversas formas de produção e quais as funções de um storyboard. Já 
faz algum tempo que o storyboard ganhou mais funções além de servir de guia de produção para 
diretores de comerciais e servir na economia de rolos de filme e, conseqüentemente, de muitos 
Reais. Nesse caso usarei 5 peças distintas (figuras 01, 02, 08, 11 e 16). 
Prazos e diferentes  
tratamentos 
     A finalização de um storyboard varia muito de acordo com a forma de apresentação. Já faz um 
tempo que os storyboards deixaram de ser simples peças de auxílio na direção de um comercial 
ou filme, eles também se transformaram em peças de apresentação mais completas ao cliente, 
sendo do clima, iluminação e, até mesmo, do figurino de um comercial ou campanha. No caso da 
Tim, no comercial “Conto de fadas”, por exemplo, o figurino foi quase todo mantido.  
 
Tim Plano 500 
 
Esse storyboard básico foi rafeado pela agência produtora do comercial, a partir desse rough 
(figura 03). Então foram usadas referências fotográficas e o storyboard foi refeito e utilizado na 
gravação do comercial, inclusive a própria arte desse storyboard específico foi aplicada em 
determinadas peças gráficas promocionais. 
 
Tim “Conto de fadas” 
 
Depois do briefing feito com a agência de publicidade foram elaborados os layouts dos 
storyboards da campanha, após os layouts terminados, outra reunião com a agência foi feita para 
acertar pequenos detalhes (nesse caso o uso de enquadramentos ficou limitado devido ao uso de 
efeitos especiais na pós-produção). Feitos os ajustes finais veio o acabamento digital, devido ao 
prazo mais curto e equipe mais reduzida, o tratamento escolhido foi uma marcação de luz e 
sombra mais simplificada. No caso dessa campanha optaram por fazer 3 storyboards com 12 
quadros cada. 
Cliente x Diretor 
O storyboard do BH Shopping (figura 17) e o da TIM (Contos de Fadas) (figura 05), como 
explicado nas reuniões de briefing, pediam um acabamento mais refinado, quase como se fossem 
uma história em quadrinhos, pois seriam utilizados para uma apresentação direta ao cliente. Já os 
da Prefeitura de Belo Horizonte e da Secretaria de Educação, devido ao prazo mais curto, 
serviriam apenas como guia direto para as filmagens, pediu um tratamento mais livre e voltado 
mais ao auxílio dos diretores dos comerciais. 
 
Enquadramento e estética 
 
Quando se faz um storyboard os pontos mais importantes são a narrativa e os enquadramentos. A 
narrativa deve fluir em um ritmo mais rápido que o das histórias em quadrinhos e, 
conseqüentemente, devem ser mais econômica, portanto, explicar mais em menos quadros é 
muito importante. Os enquadramentos devem ser pensados de acordo com o tipo de comercial a 
ser filmado, no caso da Prefeitura de Belo Horizonte (figuras 09 e 10) por exemplo, usamos um 
enquadramento mais tradicional, já o da TIM (figura 06), tivemos que ter cuidado redobrado pois 
as limitações impostas pelos efeitos especiais poderiam acabar com o comercial, no entanto, no 
storyboard do comercial para o BH Shopping, podemos ver que os enquadramentos estão um 
pouco mais ousados e divertidos, nesse caso nem o prazo curto comprometeu a seqüência nem o 
acabamento do Storyboard! 
 
Resultado superior 
 
O contato direto com a agência de publicidade e com o diretor do comercial são peças 
fundamentais de um bom storyboard, o estudo de narrativas tanto cinematográficas quanto 



narrativas de histórias em quadrinhos, somada a experiência fazem do artista de storyboard 
praticamente um assistente de direção indispensável nos dias de hoje. 
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