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Guy Murphy é o tipo que costuma remar a favor da corren-
te. Desde 2006 à frente da diretoria global de planejamento
da JWT, após 14 anos de carreira na BBH, o executivo se diz enjoado da 
moda de insights do consumidor, que domina as agências hoje. Para Murphy, 
o futuro da construção de marcas reside em redes mundiais de inspiração, levando sua área de 

atuação a um papel mais próximo do cliente e da criação.
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Meio & Mensagem — Quais são as suas atribuições à 
frente do planejamento global da JWT? 
Guy Murphy — Gasto mais tempo pensando sobre 
o que pode ajudar a criatividade e o que não 
pode. Penso que é melhor se esforçar mais em 
coisas que podem ajudar. Para produzir gran-
des idéias, é necessário pesquisar em grandes 
campos, tal como as vacas, criando grandes 
redes mundiais de inspiração, às vezes longe 
dos tradicionais centros de excelência e nem 
sempre no YouTube. “No browsing, no milk” (em 
uma tradução livre, “quem não procura, não 
acha”). Ter o insight do consumidor tornou-se 
uma espécie de santo graal nas agências. E o 
dogma é que o consumidor está no controle. Pelo 
contrário, o consumidor está fora do controle, 
com estresses pessoais e falta de tempo. Na JWT, 
os escritórios ao redor do mundo inspiram idéias 
que nem sempre estão em Londres. 

M&M — Quais são as principais tendências mundiais 
do planejamento?

Murphy — As pessoas estão em diferentes es-
tágios de desenvolvimento no planejamento. 
Aqui, os publicitários perceberam muito rapi-
damente a importância da proximidade do pla-
nejamento e da criação. Eu acabei de voltar da 
Argentina e o momento lá é de empolgação com 
os “cool hunting” (caçadores de tendências), 
que fazem pesquisas sobre hábitos de crianças 
e adolescentes. Na Índia, o planejamento está 
em uma forte fase de estratégia de negócios. 
Em algumas partes da Ásia, o planejamento 
está saindo da pesquisa de mercado. Eles não 
estão seguindo o mesmo padrão. E a Europa 
está dividida em países mais desenvolvidos e 
a parte oriental. Em Londres, no momento, há 
uma forte energia relacionada ao planejamento 
sobre mídia. Nos Estados Unidos, o planejamen-
to vem vindo de pesquisas muito qualitativas. 
No momento, a tendência é ajudar marcas em 
ações e canais de comunicação diferenciados, 
não convencionais, como conteúdo de marca e 
comportamento digital.

M&M — A tendência do planejamento brasileiro de 
estar mais próximo da criação está no caminho certo?
Murphy — Esse é o principal objetivo do departamen-
to de planejamento. Estar em parceria com a área de 
criação. Quando não funciona assim, é muito difícil 
fazer um trabalho adequado. Há algumas histórias 
fortes de planejamento ajudando o trabalho criativo. 
HSBC, Coca-Cola e Smirnoff são bons exemplos de 
criação conjunta para gerar algo fantástico. Existem 
diferentes modas em planejamento: “cool hunting” 
e etnografia, por exemplo. Em etnografia, você vai 
viver com as pessoas para entender como elas se 
comportam. Essa tendência estava muito em moda 
em Londres há dois anos. Os planejadores e as agên-
cias deveriam estar abertos a todo tipo de input, mas 
não podemos confundir planejamento com outras 
áreas. Planejamento não é pesquisa. Pesquisa é parte 
do planejamento. Planejamento tem de ser uma parte 
central daquilo que a agência almeja para o futuro.  

M&M — Como o planejamento deve trabalhar?
Murphy — Ele deve ser generalista. Tem de ser 
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capaz de entender também o que está “upstre-
aming” (antes) e “downstreaming” (depois). 
Upstreaming é entender o problema da marca e 
o que ela quer se tornar. Downstreaming é criar 
o briefing e trabalhar com a equipe de criação. 
E há muito mais entre uma coisa e outra. Os 
planejadores têm de ser capazes de trabalhar em 
todos esses estágios porque há um grande valor 
em ter a mesma pessoa trazendo o entendimento 
do problema para a fase de desenvolvimento da 
campanha. O planejamento pode também ajudar 
as marcas a empolgar consumidores.

M&M — Como convergir totalmente planejamento e 
criação?
Murphy — A área mais crítica é o time criativo, 
porque é o lugar em que você reúne comércio e 
criatividade. Saber como colocar as duas coisas 
juntas é um verdadeiro desafio. Se você fizer todo 
o resto bem-feito e fizer isso malfeito, terá uma 
perda de tempo. 

M&M — Como funciona o planejamento da JWT?
Murphy — Estamos sempre procurando ser cada 
vez melhores. A JWT tem um verdadeiro papel 
de liderança em planejamento. E nós queremos 
continuar a ocupar essa posição no mundo todo. 
Existem muitas coisas que fazem o planejamento 
da JWT ser especial. O melhor da JWT é o en-
tendimento “upstreaming” e “downstreaming”. 
O planejamento da JWT sempre vai saber qual 
é o problema a ser solucionado. É muito fácil na 
indústria correr para uma solução sem saber exa-
tamente qual é o problema. Na verdade, entender 
o problema não é sexy, mas é fundamental para 
tudo correr certo. A mesma coisa se aplica ao en-
tendimento da construção da marca. É muito fácil 
correr e fazer vários pedaços de criatividade sem 
que haja uma reunião para elaborar algo novo. A 
criatividade da JWT vai ajudar a dirigir as coisas 
rumo ao que elas devem ser a longo prazo. Nossa 
marca de planejamento traz várias contribuições 
à criação, mas acima de tudo trazemos certezas 
para a tarefa criativa.

M&M — O que é mais importante em planejamento?
Murphy — O mais importante em publicidade é 
construir marcas. Todo mundo é responsável por 
isso na agência, e não só os planejadores. 

M&M — No Brasil há forte incremento na indústria de 
eventos. Quanto os eventos se revertem em relaciona-
mento com a marca?
Murphy — A tendência no restante do mundo pa-
rece ser a mesma. Para uma marca, é tão impor-
tante fazer quanto dizer coisas. Acredita-se que 
os consumidores terão um relacionamento mais 
forte com a marca quando eles a vêem vivendo a 
sua mensagem, o seu espírito, a sua missão, em 
vez de apenas se limitarem a falar dela. Ações de 
marca estão se tornando um elemento cada vez 
mais importante da comunicação. Você pode fazer 
isso bem ou mal. Simplesmente fazer um evento e 
colocar um logo da marca no convite não vai ser 
nada especial. A questão é qual é a idéia da marca 
e qual tipo de ação essa marca adotaria. 

M&M — Qual a melhor forma de relação do consumidor 
com a marca?
Murphy — O teste definitivo sempre deve estar no 
preço. Tem uma frase que diz que o valor de uma 

marca não tem nenhum lugar para se esconder, 
exceto no preço. No lançamento do iPhone, os que 
correram são os clientes mais valiosos da Apple. 
Eles esperam o melhor tratamento. E estão dispos-
tos a pagar mais pelo iPhone mesmo sabendo que 
o preço vai cair.

M&M — A JWT é uma agência global. Como lidar com 
mercados locais?
Murphy — As agências estão esquecendo essa 
questão. Eu não tenho visto mais discussões sobre 
pensamento global e local. As pessoas tentaram 
fazer a coisa parecer menor convencendo você 
a pensar de maneira global e agir de maneira 
local. E a discussão parou por aí. Nós temos de 
ser relembrados da importância desse assunto. A 

questão principal dos grandes clientes globais é 
como lidar com a sua marca em diferentes regiões. 
Como levar uma marca ocidental para a China? 
Como pegar uma marca chinesa e levar para os 
Estados Unidos, onde ela vai ter problemas de 
percepção de qualidade? Dentro em breve, como 
levar marcas do Hemisfério Norte para a África?  
E como essas marcas locais vão concorrer com 
marcas globais que estão chegando? Eu não acho 
que haja entendimento suficiente dessas questões. 
Existe, talvez, uma idéia de que seria possível ter 
apenas um centro de criação, que deve gerir uma 
marca única para o mundo inteiro. Ou, talvez, dois 
ou três centros de excelência. Eu temo que uma 
solução desse tipo não seja sensível o suficiente 
para lidar com a gestão de marcas em diferentes 
regiões. Na JWT, temos grandes clientes globais. 
Do nosso ponto de vista, não existe uma resposta 
única para essa pergunta. Depende da marca em 
particular, do país e do trabalho a fazer.

M&M — Você trabalhou no mercado asiático. Para a 
China, a resposta do dilema de marcas globais em 
mercados locais já foi encontrada?
Murphy — Algumas marcas devem manter 
uma identidade universal quando entram 
no mercado chinês. Coca-Cola e Nike ten-

tam manter um sentimento em relação às suas 
marcas semelhante ao que eles já têm. Mas ha-
verá outras que vão precisar de uma adaptação 
mais voltada às necessidades locais. Marcas de 
alimentação e de produtos de higiene pessoal 
são as que vão precisar de maiores adaptações. 
Eu imagino que a indústria de computadores 
também pode ter o mesmo apelo em todos os 
mercados. Google, Apple, Skype e Messenger 
devem ter o mesmo apelo.

M&M — A área de planejamento precisa também traba-
lhar mais fortemente na prospecção de clientes?
Murphy — Clientes precisam mais e mais de 
soluções, e não de relacionamento. Eu jamais 
tentaria atrair um cliente sem planejamento. O 

planejamento ajuda a oferecer soluções. É muito 
importante que o cliente não compre uma agência 
simplesmente em função de um trabalho criativo 
específico que é mostrado como argumento de 
vendas. Eles devem contratar agências levando 
em conta um trabalho de longo prazo. E o plane-
jamento é central nisso.

M&M — Os salários do planejamento já estão mais altos 
que os dos criativos?
Murphy — Boa questão (risos). Os clientes reconhe-
cem cada vez mais o valor do planejamento. E as 
agências têm de sentir confiança de que o planeja-
mento não é algo que se dá de graça. Historicamen-
te, as agências são pagas pela execução. E todo o 
pensamento é dado de graça. E, na verdade, você 
valoriza aquilo que você paga. Eu acho importante 
que o planejamento mantenha o valor financeiro, e 
não apenas o emocional. Bons planejadores estão 
sendo muito procurados e ganham bons salários.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1288, 10 dez 2007. Entrevista, p. 8-9.


