
planejamento

Planejamento com olhar

O planejamento é um

trabalho multitarefa:

começa antes,

termina depois e segue

de forma orgânica a

abordagem in-line

O modelo de planejamento da Zicard
determina que o trabalho da agência e

a interferência dessa área comecem
antes e terminem depois que o

habitualmente praticado pelo mercado

\a concepção da Zicard, planejamen-
to é, antes de qualquer outra coisa,
presultado. Seja de pesquisa, de refle-
xão, de união de talentos, seja da bus-
ca incessante e recorrente de novos
caminhos e de novas soluções. Plane-
jar significa viabilizar e, para tanto,
todos os aspectos têm de ser observa-
dos, trabalhados e pré-avaliados para
que a ação, a campanha ou o progra-
ma seja rentável, assegure crescimen-
to da marca pelo resultado de curto
prazo e estabeleça um patamar avan-
çado de conquista, capitalizando para
que o próximo passo, a próxima deci-
são estratégica ou operacional seja
mais eficiente e com menos investi-
mento financeiro. Na crença da agên-
cia, o planejamento não termina na
sua apresentação e, mesmo, aprova-
ção; assim como não começa com o
recebimento do briefing.

Como João Carlos Zicard sempre
lembra, "reagir é fruto do conheci-
mento do passado e planejar é con-
duzir o futuro, razão pela qual nossa

metodologia de planejamento in-line
é fundamentada no agrupamento dos
talentos da agência, na discussão do
briefing, no seu questionamento e na
construção do embasamento neces-
sário para o desenvolvimento da pla-
taforma promocional".

Maria Olivia Mendes, que há nove
anos lidera essa área na agência e é a
gestora das BDUs, destaca: "O primei-
ro passo do planejamento é a pesquisa,
a procura dos diferenciais, a consciên-
cia do status quo, a análise da concor-
rência e a avaliação global das expec-
tativas. Depois, por meio de nosso
telemarketing, equipe de promotores
e célula de web, além de todos os nú-
cleos internos envolvidos, sempre
realizamos pesquisas, procurando por
aquilo que o briefing não mostra, a fim
de sustentar nossas idéias e propostas
com embasamento real de mercado".

A executiva ainda ressalta: "Traba-
lhamos de forma orgânica, muito pró-
ximos aos líderes e integrantes das
BDUs, bem como das áreas de rela-
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cionamento e sistemas, criação e ope-
ração. Justamente para termos esse
suporte da realidade e para acompa-
nharmos a execução com sintonia
fina, além do que esse método de tra-
balho dá base à abordagem in-line,
que tem a ver com processo, suporte
e visão. Nosso planejamento dá base
ao líder de projeto, geralmente o diri-
gente de uma BDU, e sua maior dife-
rença está na integração, envolvimen-
to, participação e visão crítica mais
afiada, resultando em trabalho mais
afinado, porque ganha precisão e fle-
xibilidade, lógica e criatividade, ao
unir o melhor da estratégia, do méto-
do e do operacional".

O "Prêmio Arysta de Distribuição" é
um projeto em andamento, desenvolvi-
do para a Arysta Life Science e que tem
como target as revendas, cooperativas
agrícolas e suas equipes de vendas (da
empresa e do trade). Através de um
programa de incentivo de longo prazo

integrando toda essa cadeia de distri-
buição e comercialização, está sendo
cumprindo o objetivo central de
conquistar um espaço re-
levante nos corações e
mentes dos representan-
tes e das equipes próprias
e dos canais de venda da
Arysta, construindo um sólido rela-
cionamento, que signifique mais
do que apenas uma relação comer-
cial; e atendendo adicionalmente
às metas complementares de resgatar a
credibilidade e promover a certeza da
continuidade da marca Arysta, fortale-
cendo nos públicos atingidos a imagem
de empresa empreendedora.

Projetos de incentivo como o
"Laçar ocean race" e o "Laçar stars",
elaborados para a Souza Cruz, são
pensados de forma plurianual e
transcendem as fronteiras do Brasil.
Neste caso, o foco era os key accounts
de 18 países na América Latina e os
objetivos incluíam obter maior volu-
me de vendas de marcas nacionais e
continentais, além de motivar a
geração e o intercâmbio de bench-
marks entre as equipes da região. O
trabalho de planejamento foi inten-

so desde a etapa prévia
de conhecimento dos
mercados, passando
pela fase de desenvol-
vimento das muitas pe-
ças e ações necessá-
rias para a efetivação
das campanhas, até a

avaliação de cada ativida-
de individual e do seu conjunto. O
incremento de negócios superou os
objetivos entre 15% e 28%. 
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Text Box
Fonte: About, ano 19, n. 893A, p. 16-17, fev. 2008.




