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O trabalho criativo como jogo1

Elisa Peres MARANHO2

Resumo

Esse artigo se propõe discutir a relação do trabalho criativo com o jogo, tendo como 
foco a análise de algumas dinâmicas realizadas no ambiente das agências de 
publicidade. O objetivo da discussão é levantar o debate sobre algumas modalidades de 
jogo que são aplicadas nesses ambientes, tendo em vista a possibilidade de enxergar o 
jogo como meio de produção, refletida nas estratégias de gameficação dos processos de 
trabalho da agência, ou a possibilidade de enxergar o jogo a partir de seu aspecto lúdico, 
que se reflete na postura do próprio profissional diante dos desafios que atravessam seu 
processo criativo. 

Palavras-chave: agência de publicidade; criatividade; gameficação; jogo; lúdico. 

Uns, o ócio
Outros, o ofício
Difícil,
passar ao largo
d’um vício?
Uns, o risco
Outros, o compromisso
Possível,
não cobiçar petiscos? 
(VARGAS, 2003, p.114)

O poema acima de Marcelo Vargas “Homo Faber/Homo Ludens” (2003), 

sintetiza de forma profunda algumas inquietações e discussões que este artigo pretende 

fomentar sobre o trabalho criativo na publicidade. O conceito de trabalho, “ócio” e 

“ofício”, é um dos primeiros pontos que Flusser (2014) vai questionar ao apresentar o 

cenário de uma era pós-industrial. O autor observa que os novos desafios e condições de 

trabalho atuais colocam o homem não mais na posição de quem faz ou transforma seu 

ambiente como o homo faber, mas sim de um homem que joga com as circunstâncias, 

por isso homo luden. Agora, este homem atua por meio de botões de escolher e decidir, 

programando aparelhos que orientam a visão de mundo das pessoas, em um jogo que 

pode tanto buscar a manutenção da visão hegemônica atual, quanto propor novas formas 

1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

2 Mestre em comunicação pela UEL, e-mail: elisamaranho@gmail.com.
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de jogar e existir nesse mundo. 

Em seu livro Homo Ludens, escrito em 1938, o historiador Johan Huizinga 

oferece uma análise aprofundada sobre o papel dos jogos e seu aspecto lúdico na cultura 

até o século XX. O autor parte da observação de que os jogos precedem a própria 

cultura e que, por isso, não são fruto do processo civilizatório, nem uma prática 

exclusiva dos seres humanos. Entretanto, mesmo não sendo um fenômeno de natureza 

exclusivamente cultural, o jogo se insere na cultura de forma significante e adquire 

função social:

Se verificarmos que o jogo se baseia na manipulação de certas 
imagens, numa certa ‘imaginação’ da realidade (ou seja, a 
transformação desta em imagens), nossa preocupação fundamental 
será, então, captar o valor e o significado dessas imagens e dessa 
‘imaginação’. Observaremos a ação destas no próprio jogo, 
procurando assim compreendê-lo como fator cultural da vida 
(HUIZINGA, 2014, p.7).

Mesmo não obedecendo a nenhum código específico, o jogo é capaz de conferir 

sentido à ação. Huizinga (2014) observa que, até mesmo entre os animais, o jogo é mais 

que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico, pois ele tem sempre uma 

função significante: “No jogo existe alguma coisa ‘em jogo’ que transcende as 

necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma 

coisa” (HUIZINGA, 2014, p.3).

Essa capacidade do jogo de conferir significado vem ao encontro das demandas 

do modelo do capitalismo que se tem atualmente.  Por meio da análise dos processos de 

abstração tecnológica que tem orientado de forma central seu desenvolvimento 

Eguizábal (2011) define o atual momento do sistema vigente como: capitalismo 

tecnológico. Para o autor, ao esvaziar a cultura de sua materialidade ao longo do último 

século, o capitalismo tecnológico vem buscando encontrar formas de simular 

experiências significativas no processo de produção, cada vez mais abstrato. Esse 

movimento é perceptível quando se observa o crescimento dos investimentos em 

projetos de gamificação nas empresas, a exemplo de grandes corporações como Google 

e Facebook. 

Analisando a expressão do jogo no atual estágio do capitalismo, Han (2014) 

afirma que o jogo é usado pelo mercado como forma de aumentar a produtividade e, em 

alguns casos, até como meio de produção orientando os processos abstratos da 

programação de seu aparelho. No mesmo sentido, Huizinga (2014) já observava 
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algumas funções dos jogos como: criar percepção de espaço mesmo que esse espaço 

não tenha uma dimensão física, diminuir a percepção das tensões, criar um sentimento 

de equipe e manter as pessoas sob um sistema de regras. E todas essas funções auxiliam 

na dinâmica da produção do sistema econômico e nas estratégias de negócio. 

O jogo acontece sempre dentro de um espaço, seja ele físico ou imaginário. O 

espaço do jogo tem um aspecto sagrado, é um espaço de suspensão da vida comum. Os 

ambientes de trabalho “ludificados” são muito comuns hoje em empresas que atuam no 

ramo da tecnologia, como Google e Facebook, assim como em grandes agências de 

publicidade. São locais com áreas de “descompressão” com videogames, mesa de 

sinuca, espaço para fazer exercício, entre muitos outros itens lúdicos. O propósito de 

construir uma visão do trabalho como um jogo é criar uma percepção de tempo e espaço 

próprio, que segue a lógica do jogo da empresa e não dos padrões de carga horária 

tradicionais. Sobre o espaço do jogo, Huizinga (2014) comenta:

A arena, a mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o 
campo de tênis, o tribunal etc., têm todos a forma e a função de 
terrenos de jogo, isto é, lugares proibidos, isolados, fechados, 
sagrados, em cujo interior se respeitam determinadas regras. Todos 
eles são mundos temporários dentro do mundo habitual, dedicados à 
prática de uma atividade especial (HUIZINGA, 2014, p.13).

A prática do jogo como meio de produção traz bons resultados para essas 

empresas, elas estão há anos no topo de rankings como o da consultoria global Great 

Place to Work3, que avalia as melhores empresas para se trabalhar em cada país. 

Entretanto, há uma série de abusos nesses espaços que são denunciados por ex-

funcionários, como mostra a matéria publicada no portal de tecnologia Tecmundo 

(2015), que analisou um debate de antigos funcionários da Google sobre as políticas 

abusivas da empresa. A forma como a cultura da empresa vê o tempo e o espaço do 

funcionário é uma das principais queixas, segundo a matéria:

Uma das maiores queixas entre os internautas é o excesso de trabalho. 
“Eu nunca conheci ninguém na Google que tivesse tempo livre nos 
fins de semana ou nas férias”, afirma um usuário anônimo. O 
internauta diz ainda que não era raro ver colegas chorando na mesa, 
ficando doentes pela falta de descanso ou até mesmo se divorciando 
após incontáveis brigas familiares ocasionadas pela ausência em sua 

3 Em 2016 a Google ficou em primeiro lugar no ranking Worlds Best Multinationals Workplaces assim 
como nos anos anteriores de 2015, 2014 e 2103. Disponível em: http://www.greatplacetowork.net/best-
companies/worlds-best-multinationals/the-list acesso em 06 de jul de 2017. 
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própria casa (TECMUNDO, 2015).

Han (2014) analisa que o jogo tem uma temporalidade particular, que é pautada 

pelas gratificações e vivências imediatas. Projetos que exigem tempo de maturação não 

se desenvolvem no ritmo do jogo, como ele comenta: “A duração e a lentidão não são 

compatíveis com a temporalidade do jogo” (HAN, 2014, p.42). Assim, os jogos nesses 

espaços são uma forma de aumentar o ritmo da produção intelectual sem aumentar mais 

a tensão ocasionada pela pesada carga de pressão por resultados dessas empresas. Sobre 

a tensão como elemento do jogo, Huizinga analisa: “Tensão significa incerteza, acaso. 

Há um esforço para levar o jogo ao desenlace, o jogador quer que alguma coisa ‘vá’ ou 

‘saia’, pretende ‘ganhar’ à custa de seu próprio esforço” (HUIZINGA, 2014, p.14). A 

tensão é um elemento inevitável no jogo e, por essa característica já ser assimilada pelos 

jogadores, acaba se sobrepondo e ocultando as tensões próprias do trabalho cada vez 

mais acelerado das empresas.

O ambiente do jogo é orientado para a obediência às regras, principalmente no 

caso de jogos fechados que só oferecem um destino final jogo. Para Huizinga, o jogo 

cria ordem de forma orgânica: “Introduz na confusão da vida e na imperfeição do 

mundo uma perfeição temporária e limitada, exige uma ordem suprema e absoluta: a 

menor desobediência a esta ‘estraga o jogo’” (HUIZINGA, 2014, p.13). Por conta disso, 

as regras são seu pilar central, elas estão no oposto da tensão que vai explorar os limites 

do jogo: se as regras são quebradas, rompidas, o jogo acaba.

A figura do “desmancha-prazeres”, de quem descumpre as regras, é a figura que 

traz mais repulsa entre os jogadores, fazendo com que eles se autorregulem. A repulsa 

por quem não se enquadra tanto nas regras tácitas da cultura da empresa, quanto nas 

regras oficiais do ambiente, é maior do que pelas pessoas que não estão comprometidas 

com o jogo. Huizinga (2014) comenta que isso deve-se ao fato de que, além de ameaçar 

o jogo, caso o “desmancha-prazeres” seja expulso ou saia do jogo, ele coloca em 

evidência a fragilidade da estrutura e enfraquece a ilusão do jogo:

É curioso notar como os jogadores são muito mais indulgentes para 
com o batoteiro do que com o desmancha-prazeres; o que se deve ao 
fato de este último abalar o próprio mundo do jogo. Retirando-se do 
jogo, denuncia o caráter relativo e frágil desse mundo no qual, 
temporariamente, se havia encerrado com os outros. Priva o jogo da 
ilusão — palavra cheia de sentido que significa literalmente “em jogo” 
(de inlusio, illudere ou inludere). Torna-se, portanto, necessário 
expulsá-lo, pois ele ameaça a existência da comunidade dos jogadores 
(HUIZINGA, 2014, p.14).
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O jogo ajuda a criar o espírito de equipe, de comunidade, como se observa nos 

clubes, associações e outras sociedades lúdicas. Essa é uma característica do jogo 

importante para a gestão atual, pois com a racionalização dos processos, que se dão em 

série, é cada vez mais difícil dar sentido para o trabalho, desenvolver o sentimento de 

pertencimento a algo maior nas equipes. Um sintoma disso ocorre quando, nos 

processos de construção de marca, é a equipe de marketing que define qual é o 

propósito da empresa e não seus fundadores. É preciso então que se construa uma 

imagem dessa equipe, para que ela possa se reconhecer. O jogo ajuda a fortalecer e fixar 

essa imagem:

As comunidades de jogadores geralmente tendem a tornar-se 
permanentes, mesmo depois de acabado o jogo. É claro que nem todos 
os jogos de bola de gude, ou de bridge, levam à fundação de um clube. 
Mas a sensação de estar “separadamente juntos”, numa situação 
excepcional, de partilhar algo importante, afastando-se do resto do 
mundo e recusando as normas habituais, conserva sua magia para 
além da duração de cada jogo (HUIZINGA, 2014, p.15).

O que se observa na forma como o capitalismo utiliza-se do jogo é o 

aproveitamento de suas estruturas primárias de operação, ao invés do seu aspecto 

lúdico. Trata-se da transformação do jogo em meio de produção, como comenta Han: 

“A ludificação como meio de produção destrói o potencial emancipador do jogo. O jogo 

possibilita um uso totalmente distinto das coisas que as liberta da teologia e teleologia 

do capital” (HAN, 2014, p.44). No mesmo sentido, Huizinga (2014) observa que o 

aspecto lúdico é comprometido quando se transforma os negócios em jogos e os jogos 

em negócios.

Para que o aspecto lúdico do jogo esteja presente, é preciso, segundo Huizinga 

(2014), que haja liberdade, que o jogo seja algo espontâneo e voluntário, não induzido e 

programado, como acontece nas estratégias de ludificação, ou gameficação como são 

também conhecidas. É fundamental que os participantes estejam conscientes do jogo 

que jogam e possam mostrar seu jogo no processo, algo que nem sempre acontece no 

ambiente corporativo. Nesses ambientes as pessoas são levadas a jogar um jogo cujas 

regras e dimensões elas não têm consciência. Sobre essa característica do aspecto 

lúdico, Freud comenta: “[…] a criança, é verdade, brinca sozinha ou estabelece um 

sistema psíquico fechado com outras crianças, com vistas a um jogo, mas mesmo que 

não brinque em frente dos adultos, não lhes oculta seu brinquedo” (FREUD, 1969, 
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p.137).

E por fim, o ponto que mais distancia o espírito lúdico dos jogos corporativos é a 

sua natureza desinteressada. Huizinga observa sobre o lúdico: “Visto que não pertence à 

vida ‘comum’, ele se situa fora do mecanismo de satisfação imediata das necessidades e 

dos desejos e, pelo contrário, interrompe este mecanismo”. (HUIZINGA, 2014, p.11). 

Assim, o autor conclui que deve ser o jogo um intervalo em nossa vida cotidiana, assim 

como nas tensões do trabalho. 

Essas são todas características que não se encontram de forma íntegra nos jogos 

corporativos. Pode-se construir a ideia de liberdade, transparência e desinteresse nesse 

tipo de jogo por meio das imagens técnicas, mas logo a avaliação dos resultados toma 

seu lugar. Sem a presença real desses elementos, a criatividade é comprometida, os 

desafios e os riscos que movem os jogadores se tornam banais e o prazer de chegar a um 

resultado satisfatório não se encontra mais em jogar o jogo, mas em chegar ao fim e 

receber o prêmio.

Nas dimensões que ocorrem na vida cotidiana e nos ambientes de trabalho, os 

jogos funcionam, em sua maioria, como meios de engajamento do jogador com as 

estruturas que aparelham os espaços aos quais ele pertence. Porém, o homo ludens, na 

perspectiva de Flusser, também pode assumir uma postura de resistência. No raciocínio 

do autor, o jogador pode assumir uma postura de funcionário, decidindo atuar para 

sustentar a programação, jogando “com” o aparelho, para evitar que a programação 

entre em entropia. Ou pode jogar “contra” o aparelho, buscando esgotá-lo, descobrindo 

suas “manhas”, propondo novas programações, ampliando as possibilidades de operar. 

Jogar “contra” os aparelhos é a forma como o homem pode se distinguir deles: 

“liberdade é jogar contra o aparelho”, diz Flusser (2002, p.75). A forma como o homem 

pode jogar contra o aparelho é através da reflexão e da criatividade, buscando por meio 

dela ampliar as possibilidades do jogo.

A criatividade é vista por Flusser (2014) através de sua capacidade de 

transformação, capaz de trazer o espírito lúdico para o jogo novamente. Para o autor, a 

essência desse processo está no cruzamento de competências de áreas distintas: 

“Criatividade é aquela atividade graças à qual a soma das informações existentes em 

uma situação aumenta. Isso caracteriza o ser humano. O ser humano esforça-se para 

aumentar informações, contrariando a tendência da entropia” (FLUSSER, 2014, p.269).

Flusser (2014) apresenta seu raciocínio sobre a criatividade, recorrendo aos 
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conceitos de Abraham Moles de criatividade original e criatividade variável. A 

criatividade original é resultado da sensibilidade do artista que, por seu olhar sui 

generis, oferece novas concepções para o mundo. Já a criatividade variável é a 

capacidade de fazer cruzamentos inusitados entre as competências contidas no universo 

de um jogo. O cruzamento dessas competências irá gerar novas competências, que 

poderão ser partilhadas entre todos os jogadores.

Para o autor, ambas as formas de criatividade ainda vigoram, contudo, a 

criatividade variável é a responsável pela expressão criativa deste tempo, pois 

possibilita o jogo contra os aparelhos que orientam nosso olhar sobre o mundo 

atualmente como a cultura, a mídia, os sistemas de gestão, entre outros sistemas que 

programam nossa visão e atuação nos espaços que ocupamos. A criatividade variável 

tenciona os programas em funcionamento, criando novas programações, que permitem 

novas possibilidades de jogar/atuar e ampliam o universo do jogo com o aparelho.

Para Flusser (2014), os aparelhos são criados e alimentados pelos próprios 

homens, mas atuam na sinergia das ações dos jogadores e, desta forma, o resultado do 

todo é maior que a soma das partes. O poder sobre os aparelhos está nas mãos de quem 

o programa, dos que jogam com suas potencialidades. Portanto, o objetivo do jogo 

contra o aparelho não se fixa em destruir os aparelhos, não é essa a perspectiva que se 

apresenta diante das estruturas que o homem criou em seu processo de socialização, ao 

menos não no estágio atual. 

O desafio é criar jogos antropofágicos em que vigore a criatividade variável, 

para que sejam possíveis novas projeções de ser e estar no mundo, a fim de superar a 

programação fechada, automatizada, imposta por aparelhos de jogo nulo. Gustavo 

Bernardo (2002) faz uma síntese do homo ludens sob a ótica de Flusser e contribui para 

o entendimento dessa relação jogador-aparelho em uma perspectiva libertária: “O novo 

homem é um Homo Ludens, sim, mas consciente de que joga e de que com ele jogam; 

um homem que vê o jogo que os outros jogam e faz ver o jogo que ele mesmo joga”. 

(BERNARDO, 2002, p. 52).

O ESPAÇO DO JOGO NAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

Um exemplo da utilização do jogo como meio de produção nos espaços das 

agências de publicidade é o caso de “A geladeira movida a timesheet”, realizado 

primeira vez em 2012 na agência CASA pertencente ao grupo JWT. O caso foi 
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publicado em um reconhecido blog da área, B9 (Brainstorm9), pelo publicitário 

Cristiano Dias em 2012. Dias (2012) conta que receberam da diretoria da agência o 

desafio de fazer uma campanha interna para reforçar na equipe a necessidade de 

preencher corretamente o timesheet, que é obrigatório, mas não queriam que isso fosse 

visto de forma negativa. A equipe então pensou em como tornar aquilo mais divertido 

usando o recurso da gameficação e assim surgiu a ideia que originou a ação que será 

relatada. 

Em linhas gerais, a mecânica da ação funcionou da seguinte forma: eles 

colocaram uma geladeira cheia de bebidas no espaço de trabalho da equipe, que tinha a 

porta eletrônica conectada ao aplicativo de timesheet do escritório. Quando o indicador 

de timesheet chegava em 100%, a geladeira abria sozinha e todos da agência podiam 

beber à vontade. A campanha foi um sucesso entre a equipe, que passou a manter o 

timesheet em dia, como relata Dias (2012) em seu blog:

Junto com o pessoal da CASA (que estava desenvolvendo o novo 
software de timesheet do Grupo JWT e também criando soluções 
divertidas para a plataforma) partimos para montar uma geladeira com 
um cadeado conectado ao banco de dados de horas. A geladeira usa 
um microcontrolador de tecnologia nacional […] para falar com o 
servidor. Colado nela temos um tablet Android Positivo (nosso 
cliente) onde todo mundo pode ver o percentual geral. Para não ter 
que usar o wifi corporativo ainda colocamos um roteador dentro do 
gabinete. Coloquei no Slideshare as fotos da geladeira sendo 
hackeada. Toda sexta-feira de noite, no bar da Mário Amaral e do 
Campus Curitiba a geladeira verifica se está todo mundo em dia com o 
carnê do Baú. O resto é bebedeira e alegria. De repente preencher 
aquele treco chato virou algo divertido e assunto nos papos dos 
corredores e do almoço. Criamos algo útil e geramos uma conversa 
entre nossos consumidores, mesmo que os consumidores sejam os 
nossos colegas de trabalho. Com tantos incentivos e pescotapas dos 
colegas chegados numa cerveja gratuita já bebemos por conta da 
chefia por 2 semanas.

Esse caso da Geladeira de timesheet parece muito divertido pelo que mostra o 

vídeo4 que a agência fez para divulgar a ação no canal da JWT no YouTube e, como 

relata Dias (2012), deu um bom resultado. Entretanto, ações como esta podem levar a 

um processo de enfraquecimento da reflexão sobre o trabalho. Quando a busca pela 

produtividade é maior do que pelo conjunto da obra realizada pelo profissional, temos 

sinais de que a busca é na verdade pela automatização e não pela consciência do 

processo. 

4 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3_apO58NoA0 acesso 06 de jul de 2017. 
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Os processos criativos são complexos, não há como atribuir o mesmo peso e a 

mesma medida de avaliação para todos, as métricas sobre o processo criativo 

invariavelmente escapam às previsões das tabelas de horas da agência. Para que a 

equipe consiga cumprir seus desafios frente às exigências do mercado é preciso que haja 

um exercício constante de maturidade e diálogo, mas não é isso que o jogo proposto na 

ação fomenta. Na mecânica apresentada, não há tempo nem espaço para reflexão, assim, 

a recompensa sobre o trabalho se distancia cada vez mais dos projetos de carreira e se 

limita a sustentar uma imagem idealizada do que é ser um publicitário.  

Não é apenas pela diversão que ele oferece, nem pelo fato do gestor ser uma 

pessoa descontraída, ou “descolada”, que o jogo é introduzido na dinâmica dos 

negócios.  O jogo traz saídas interessantes para o mercado em relação aos problemas do 

trabalho alienado. Eles estão presentes nos sistemas de gestão, seja de forma explícita e 

estruturada. Porém, é preciso ter consciência de qual jogo estamos participando, para 

não sermos devorados pelo jogo, submetendo nossa obra às possibilidades já prescritas 

no aparelho, em programações fechadas de um jogo nulo, que só os donos das agências 

ganham.

Embora a ideia de jogo seja bem-vista e aplicada na indústria criativa como foi 

visto, o aspecto lúdico da criatividade não está nas estruturas do jogo externas às 

pessoas, mas na forma de lidar com os desafios do trabalho, de organizar o repertório 

pessoal frente à avalanche de informações que compõem o mosaico do conhecimento do 

profissional criativo e no cruzamento entre os universos que vivencia na forma dos 

jogos antropofágicos.

O aspecto lúdico do processo criativo também chamou a atenção de Sigmund 

Freud no início do século XX. Em uma breve análise desse processo, o autor indaga a 

presença do elemento lúdico com ênfase no ato de brincar, abordando seu papel na 

formação da subjetividade. Trata-se de uma visão diferente da perspectiva apresentada 

até este ponto por Huizinga (2014), Han (2014) e Flusser (2015:1967), que se propõe a 

pensar o lúdico pelo viés da cultura. A leitura de Freud (1969) contribui para pensarmos 

o lúdico sob a ótica do indivíduo e complementa assim a visão dos demais autores.

 Freud (1969) discute essa questão analisando o processo dos escritores 

criativos no texto “Escritores Criativos e Devaneios”, de 1908. O autor inicia sua 

reflexão com a indagação: qual pessoa não gostaria de saber de onde vem a inspiração e 

a criatividade dos escritores geniais, que conseguem despertar sentimentos e sensações 
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que muitas vezes nem sabíamos que éramos capazes de sentir? Ele ainda alerta que essa 

é uma curiosidade que se tem, mesmo com a consciência de que saber como funciona 

não nos tornará aptos a escrever romances como eles.

Os dois pontos responsáveis pela criatividade são, na visão do autor, o aspecto 

lúdico do brincar e os devaneios, ou as fantasias, que tomam seu lugar na vida adulta. 

Para Freud, brincar não é oposto à seriedade, pois a criança leva sua brincadeira muito a 

sério; o oposto de brincar é a realidade:

A antítese de brincar não é o que é sério, mas o que é real. Apesar de 
toda a emoção com que a criança catequiza seu mundo de brinquedo, 
ela o distingue perfeitamente da realidade, e gosta de ligar seus 
objetos e situações imaginados às coisas visíveis e tangíveis do mundo 
real. Essa conexão é tudo o que diferencia o ‘brincar’ infantil do 
‘fantasiar’ (FREUD, 1969, p.135).

Freud (1969) analisa que o espírito lúdico da criança se transforma na vida 

adulta em fantasia. Há um processo de abstração em relação ao ato de brincar nessa 

transição. Na infância, a criança usa brinquedos ou o próprio corpo em suas atividades 

lúdicas, criando um elo entre o mundo material e a fantasia e não vê problemas em ser 

vista brincando. Já na vida adulta, tanto o ato de brincar quanto a fantasia são relegadas 

a uma possibilidade abstrata na maior parte dos casos, pois passam a ser mal vistos 

nessa fase, as pessoas se envergonhem de suas fantasias e as reprimem. 

O autor observa que o processo do escritor criativo se dá de forma diferente. 

Ele mantém o aspecto lúdico em seu processo e, por isso, é capaz de lidar com suas 

fantasias, usando-as para criar histórias, superando o constrangimento por meio de um 

jogo com os elementos estéticos disponíveis, assim o escritor criativo: “Cria um mundo 

de fantasia que ele leva muito a sério, isto é, no qual investe uma grande quantidade de 

emoção, enquanto mantém uma separação nítida entre o mesmo e a realidade” (FREUD, 

1969, p.136). O domínio da linguagem auxilia o criativo nesse processo, Freud (1969) 

observa que a linguagem preservou essa relação entre o brincar infantil e a criação 

poética, sendo, portanto, uma boa “ponte” entre esses dois universos.

Assim, Freud (1969) considera que essa capacidade de “brincar sério”, ou de 

manter um trânsito saudável entre fantasia e realidade, torna a vida mais leve na medida 

em que alivia as tensões de conter as fantasias, o que pode trazer sofrimento se não 

houver alguma forma de sublimação. Para o autor, não só os criativos profissionais 

podem encontrar essa saída, mas todas as pessoas que despertam para a possibilidade de 
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resgatar o aspecto lúdico em seu cotidiano:

Quando a criança cresce e para de brincar, após esforçar-se por 
algumas décadas para encarar as realidades da vida com a devida 
seriedade, pode colocar-se certo dia numa situação mental em que 
mais uma vez desaparece essa oposição entre o brincar e a realidade. 
Como adulto, pode refletir sobre a intensa seriedade com que realizava 
seus jogos na infância, equiparando suas ocupações do presente, 
aparentemente tão sérias, aos seus jogos de criança, pode livrar-se da 
pesada carga imposta pela vida e conquistar o intenso prazer 
proporcionado pelo humor (FREUD, 1969, p.136).

Sob a mesma perspectiva de Freud (1969), o sociólogo Mills (2009) considera 

um bom exemplo do aspecto lúdico no trabalho intelectual a forma como se dá a 

composição musical. Para o autor, é por ser livre das regras externas, livre de um 

resultado específico, que é possível para o compositor brincar com a linguagem oral e 

musical, em um processo espontâneo que começa e termina no corpo do compositor, na 

busca por superar a angústia inerente ao processo criativo: “O artesão ou artista se 

expressa ao mesmo tempo e no mesmo ato em que cria valor. Seu trabalho é um poema 

em ação. Trabalha e se diverte no mesmo ato” (MILLS, 2009, p.62).

O que pode auxiliar no jogo da publicidade, portanto, não são as “mecânicas” 

de gamificação, elaboradas como meios de produção no aparelho da agência. O que 

deve ser resgatado para o desenvolvimento da criatividade é o olhar lúdico, a forma 

lúdica de jogar com sua visão estética, o jogo antropofágico entre o universo de 

referências do mercado e o universo do repertório particular do profissional, que 

somadas ao amadurecimento intelectual, pode transformar a relação do consumidor com 

a publicidade em um contato com a poética dos produtos. 

O que impede muitas vezes o profissional criativo de encarar seu trabalho como 

jogo é a avaliação que leva mais em consideração sua produtividade e o resultado 

imediato do trabalho, do que projetos que proponham uma nova forma de ver e se 

relacionar com os produtos. O jogo que impera hoje na publicidade é o jogo fechado. 

Flusser (2014) observa que os jogos podem aceitar ou não a inserção de novos 

elementos e regras. Essa possibilidade dependerá do quanto esse jogo suporta essas 

inserções sem destruir ou modificar sua estrutura totalmente. Jogos que suportam 

mudanças são considerados abertos, como é o caso dos jogos da linguagem; e os que 

não aceitam são jogos fechados, como é o caso do xadrez5. 

5 Para Flusser, um jogo pode ser totalmente fechado, mas nunca completamente aberto, pois isso 
descaracterizaria o jogo.
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Em uma perspectiva de jogo fechado, o profissional opta por modelo prontos e 

já consolidados. Os resultados são previamente definidos, portanto os meios para 

alcançá-lo também já devem estar disponíveis. Já na perspectiva do jogo aberto, o 

profissional criativo joga na perspectiva da criatividade variável, através do cruzamento 

de estruturas. O publicitário, em contato com empresas e produtos de áreas diferentes, 

acaba se deparando com muitas formas de linguagem e adquirindo conhecimento de 

áreas distintas em seu repertório, o que permite a ele articular esses conhecimentos, 

traduzir a estrutura de um conceito através de outras e achar a poesia do produto. 

Entretanto há um ponto dessa dinâmica da criatividade variável que não interessa aos 

negócios: o risco. 

Steel (2001) observa que há na publicidade atual uma busca por negar o risco. 

Criticando a visão, herdada do modelo de publicidade científica de Hopkins. O autor 

considera que as pesquisas que fundamentam a construção da mensagem publicitária – 

em sua maioria de caráter quantitativo – criam a concepção de causalidade ilusória. Elas 

estão focadas em indicadores e objetos de pesquisa que são avaliados de forma isolada, 

enquanto o efeito da publicidade se dá através da sinergia de seus elementos. Na visão 

de Steel (2001) é a ótica cartesiana, presente nas pesquisas de mercado, que orienta os 

jogos da publicidade para uma dinâmica fechada. 

No relato sobre sua experiência no ambiente de agências, Steel (2001) observa 

que o caos fomentado por restrições de verba e pressão de prazo muitas vezes favorece 

o surgimento das melhores soluções publicitárias, pois a limitação do tempo para entrar 

num processo de raciocínio lógico e sequencial propicia um processo criativo mais 

próximo da bricolagem, em que “pessoas de diferentes áreas trabalham em paralelo, se 

intrometem e atropelam umas às outras, criam energia e, disso, criam ideias” (STEEL, 

2001, p.25). 

O autor ressalta que esse excesso de racionalização do processo é responsável 

muitas vezes pelo distanciamento entre o publicitário e as pessoas que vão receber a 

mensagem. Assim, ao invés de orientar o diálogo, a pesquisa reduz o público às 

informações levantadas em seu relatório, não possibilitando novas conexões. Sobre esse 

ponto, o autor comenta que “no método científico, não há espaço para arte, inspiração, 

instinto, intuição, magia ou sorte, uma vez que essas coisas não podem ser medidas, 

previstas ou facilmente repetidas” (STEEL, 2001, p.20).

A forma ideal de produzir a mensagem publicitária, para Steel (2001), é por 
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meio da convergência de ideias da equipe durante o processo: “[…] a melhor 

propaganda é formada por tantos pontos de vista quanto possíveis, e que o todo de uma 

campanha (ou uma execução individual) é muito maior que a soma de suas partes” 

(STEEL, 2001, p.20). A visão apresentada por Steel (2001) abre novamente a 

possibilidade de pensarmos o trabalho do publicitário como um jogo de soma positiva, 

que busca por ampliar o universo das imagens através do cruzamento de competências 

dos profissionais.

Embora Steel (2001) defenda a ideia de uma estratégia que envolva o risco, ele 

traz em sua análise a dificuldade de desenvolver essa mentalidade, não somente entre os 

publicitários, mas principalmente junto aos clientes: “Infelizmente, os ‘patronos’ da 

propaganda, igualmente conhecidos como clientes que controlam verbas milionárias de 

propaganda, tendem a não ser tão fantásticos para cometer loucuras” (STEEL, 2001, p. 

13). O publicitário apresenta ainda um contraponto ao afirmar que não é simples colocar 

em jogo a lucratividade, o valor das ações e, finalmente, seus próprios empregos, em 

estratégias arriscadas.

A dificuldade apresentada por Steel recai sobre o ponto em que se encontra a 

contradição do jogo da publicidade observada por Schudson (1986) através da análise 

da ironia presente em sua estrutura simbólica. Para o autor, a publicidade é mais eficaz 

quanto menos persuasiva for. Sendo assim, é o baixo envolvimento do consumidor com 

a publicidade que garante o efeito. A ideia de engajamento só faz sentido se existir a 

perspectiva da escolha. A consciência do receptor de que nem todos os anúncios vão 

surtir realmente efeito sob a sua percepção é o que permite que ele se envolva com as 

campanhas que surgem em seu caminho. Dessa forma, como sintetiza Londero, “o risco 

não é apenas inevitável, mas é o que faz a publicidade funcionar, pois é o que a torna 

tão difícil de acreditar” (LONDERO, 2014, p.178).

Como aponta Schudson (1986), sabe-se dos efeitos que a publicidade pode 

provocar, mas dificilmente são claros os resultados específicos da propaganda durante 

uma campanha. Em uma perspectiva de risco ou acidente programado, Steel (2001) cita 

a seguinte fala de Chris Heath para a revista norte-americana Rolling Stones, de julho de 

1997: “Não são os planos imaginados que fazem a diferença, é a habilidade com a qual 

você usa os acidentes” (HEATH apud STEEL, 2001, p. 26). Para o publicitário, o risco e 

a incerteza que tantos profissionais tentam evitar podem ser, na verdade, forças 

positivas.
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Por mais que o mercado busque programações que tornem o jogo do consumo 

um jogo fechado, por meio da automatização dos aparelhos, o que Steel (2001) está 

observando é que o consumo ainda se dá em um jogo aberto, no cruzamento de várias 

possibilidades de fazer com que o consumidor perceba seus produtos, à revelia do que 

pensa a maior parte dos publicitários.

Diante desse quadro, é possível traçar um paralelo com o mesmo ponto 

levantado por Flusser (2014) sobre a importância de lidar com o acaso. Para o autor, a 

criatividade existe no exercício de construir novos cruzamentos e conexões a partir do 

jogo contra o aparelho. Para o autor, uma condição para a criatividade é jogar com o 

risco: “Quando se joga, sempre se faz uma intervenção. Quando se joga, põe-se algo em 

jogo” (FLUSSER, 2014, p.274). O jogo com a criatividade se estabelece na 

possibilidade de jogar sem determinar relação causal direta, na antecipação intencional 

do acaso ou no acidente programado: “A liberdade só tem sentido dentro de uma visão 

lúdica de mundo, de modo que o jogo é visto como um tornar-se necessário do acaso” 

(FLUSSER, 2014, p.302).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como nos provoca o poema de Vargas: “Possível, não cobiçar petiscos?” (2003, 

p. 114). Flusser nos alerta em sua obra que, em meio ao cenário histórico, cultural e 

econômico que vivenciamos, para se ter de fato autonomia sobre seu projeto de carreira 

– que tenha como norte um projeto existencial – é preciso estar atento à qual jogo se 

está jogando e quem joga com você.  Para além dos jogos cotidianos, é preciso pensar o 

que alimenta, dá energia para o seu fazer criativo. É preciso reconhecer a “fome” e não 

enganá-la com “petiscos”. 

Ações como a da “geladeira de timesheet”, acabam nos seduzindo por sua 

conveniência e pelo prazer de petiscar projetos prontos, que não exigem de nós grandes 

esforços de “mastigação” e “digestão”. Entretanto, o jogo que leva à criatividade é o 

jogo pensado e vivido pelo próprio jogador, que se distância da ideia de jogo como meio 

de produção e se aproxima da busca por novas formas de ver o mundo e as relações de 

consumo. Por fim, a busca pelo jogo no processo criativo deve estar calcada no seu 

aspecto lúdico e não simplesmente no seu aspecto competitivo, esse último aspecto não 

alimenta a criatividade, se limita somente a fazer com que as pessoas sigam as regras. 
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