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Resumo: o objetivo deste artigo é refletir sobre a composição
de um briefing e sua relevância para o desenvolvimento de
uma campanha. Para tanto, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica que apresenta a conceituação do tema, sua
interferência no planejamento de propaganda e outros
aspectos relevantes da área.
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Introdução

De acordo com FREITAS (1997, p.121). "A palavra briefing vem do inglês,
do verbo to brief que significa resumir, fazer a apresentação sumariada de
algumas coisas".

O tema proposto para o desenvolvimento do presente trabalho é
demonstrar como um briefing é feito, sua importância em uma campanha e seus
elementos.

A intenção é responder algumas questões, como, por exemplo: O que é
briefing? Como ele é feito? E qual sua importância?

De acordo com LADEIRA (1996), "o atendimento é o profissional que
recebe as informações. Com os profissionais de criação, mídia, pesquisa e
planejamento desenvolvem, complementam, discutem e focam o briefing de
criação. O atendimento é o profissional que representa o cliente na agência de
propaganda; é o responsável, juntamente com o profissional de planejamento,
pelo documento".

O atendimento normalmente é quem monta o briefing pois muitas
empresas nem briefing possui.



1. Discussões sobre o briefing

O briefing é o inicio de tudo em campanha publicitária. Esse documento
traz informações importantes para os publicitários possa desenvolver uma
campanha, sem ter um contato direto com seu cliente. Devido a isso o briefing
deve ser bem elaborado.

Primeiramente o cliente deve se esforçar para o cliente que tem que indicar
claramente os problemas de sua empresa e fornecer as informações corretas
para que o publicitário possa resolver. Depois vem o trabalho da equipe de
atendimento que é responsável por checar e implementar as informações e passar
para as outras equipes da agência.

"No início do projeto, o briefing será um relato conciso do
perfil da empresa-cliente. Briefing palavra inglesa que, como
comunicólogos brasileiros; é um termo usado em
publicidade, jornalismo e em relações públicas para indicar
o conjunto de informações e diretrizes passadas, com
antecedência e de forma reduzida, pela chefia a quem irá
executar uma determinada tarefa" (FRANÇA; FREITAS,
1998).

O briefing deveria ser fornecido, por escrito, pelo cliente, mas às vezes
não acontece. Esse problema é ainda maior em empresas pequenas ou com
clientes que nunca se relacionaram com um publicitário ou agência. Dessa
forma, é importante que o publicitário vá as reuniões de passagem de trabalho
com um modelo de briefing.

Esse aspecto da questão envolve os custos das reuniões de informação
(incluindo pesquisas) e as despesas gerais envolvidas, tanto para o anunciante
quanto na agência e nas etapas subseqüentes.

As reuniões de informação são longas e envolvem profissionais de alto
nível e de elevados salários, pois são eles que conhecem o produto, a empresa
e os concorrentes.

"Qualquer procedimento ligado ao briefing deve estar estreitamente
relacionado às necessidades do trabalho em execução"(SAMPAIO, 2003. O
objetivo deve ser o de aprimorar e implementar os modelos até o ponto onde a
máxima efetividade seja alcançada com uma economia extrema. É
responsabilidade do gerente de propaganda avaliar cada trabalho em seus
méritos e organizar o procedimento de briefing adequadamente. De acordo com
SAMPAIO (2003) "alguns pontos chaves devem ser enfatizados.

• Evite o briefing extenso e muito amplo que pode ser dispendioso em
tempo e dinheiro (para ser feito e ser compreendido).

• Reserve o briefing escrito para as informações de relevância essencial
para todos os envolvidos.

• Garanta a participação nas reuniões de briefing das pessoas certas
para transmitir e receber informações em profundidade - pois esse,
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como anteriormente descrito, é um processo de "vai-e-vem".

• Mantenha o número de reuniões no mínimo possível e assegure que
elas não se prolonguem tanto. Quem presidir ou coordenar a reunião
deve assegurar isso.

• Assegure que cada participante tenha uma necessidade real de estar
lá e que essa necessidade justifique o custo do seu tempo e as despesas
gerais. "As pequenas reuniões são normalmente mais produtivas e
mais objetivas que as grandes".

Hoje as condições de mercado são cada vez mais difíceis e fazem com
que os anunciantes e suas agências tenham que, mais e mais, conseguir seus
lucros com economia e eficácia de operação. É preciso cuidado com as falsas
economias, e somente os executivos que conseguem moldar seus métodos para
obter ganho de efetividade é que alcançaram o sucesso.

1.1 A estrutura do briefing

Com um briefing completo o publicitário tem um guia seguro para
desenvolver seu projeto e com isso ele poderá evitar vários erros.

Para obter um bom briefing é necessário que ele tenha os seguintes itens
de acordo com SAMPAIO (2003):

• Histórico: Aqui o cliente deve falar sobre seu mercado, a marca, da
empresa e outras informações importantes que possas ajudar;

• O problema de marketing: Este item deve focar o problema que o cliente
deve estar passando no momento e o que ele espera ver resolvido;

• Objetivo da pesquisa: Tem que ser uma descrição sucinta e estar
relacionado com o problema definido;

• Padrão de ação: O padrão de ação é um guia fundamental para
melhorar o plano de pesquisa, definir os envolvidos no projeto e para
a analise dos resultados;

• Questões especificas (ou Áreas de Investigação):Nesse item o cliente
deve incluir todas as perguntas que ele precisa obter,sempre a luz do
problema de marketing e dos objetivos do estudo;

• Público alvo: Neste item deve-se tratar do publico que deve ser
alcançado na pesquisa em algumas vezes é importante considerar
dados de comportamento e atitude;

• Áreas Demográficas: Definição das áreas geográficas que o estudo
devera cobrir;
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• Materiais anexos: Neste item o cliente deve relacionar os materiais
que farão parte da pesquisa;

• Limitações de prazo e custo: Algumas pesquisas acabam não sendo
planejadas e conduzidas idealmente por limitações de prazo ou custo;

Logicamente o briefing possui um questionário maior e normalmente um
questionário se torna chato, mas o segredo é a irreverência, pois assim consegue-
se tirar mais informações sobre o cliente e com isso o briefing fica com mais
conteúdo e com mais poder de aceitação.

Tendo um briefing completo o publicitário pode começar seu trabalho,
quando for apresentar seu trabalho de criação releia o briefing junto com o
cliente. Assim, o publicitário terá argumentos poderosos que a solução que o
mesmo está propondo satisfaz as necessidades apresentadas.

Na verdade, um processo de briefing ocorre todas as vezes que uma
informação passa de um ponto a outro. Dentro desse conceito, o propósito do
briefing pode ser estabelecido como uma forma de organizar a passagem da
informação certa - das pessoas certas para as pessoas certas - na hora certa, da
maneira certa e ao custo certo.

l .2 Briefing e planejamento de propaganda

O briefing e o planejamento de propaganda são inseparáveis. No momento
em que o planejamento começa com a análise do problema, este tem que estar
claramente definido no briefing.

É normalmente aceito que a propaganda deve ser planejada para se atingir
objetivos claros e bem definidos. Assim, o processo de planejamento total tem
como meta chegar a conclusões sobre:

• Quem estamos tentando influenciar?

• Como queremos influenciá-los?

• Quando? e

• Onde?

"Para se chegar a conclusões baseadas em fatos, são
envolvidas a passagem e a troca de informações entre as
áreas de marketing e propaganda do anunciante e sua
agência (incluindo as respectivas áreas de pesquisa). O
processo é uma investigação sistemática e uma troca
meticulosa de informações, análise e exame, mantendo o
que for relevante e descartando o que não for, até que o
objetivo ótimo de propaganda apareça tão claro e preciso
quanto possível" (SAMPAIO, 2003).

Portanto, o briefing é um processo contínuo e cumulativo em de todos



os estágios do planejamento de propaganda. Se cada estágio for corretamente
realizado, o passo seguinte torna-se muito mais claro, fácil, certo e preciso.

Embora o método da execução do briefing seja importante, na verdade
essencial, ele não é tudo. Depende-se muito da maneira como o briefing é
executado, dos relacionamentos individuais e do interesse e entusiasmo que
podem ser estimulados.

Uma confiança demasiada no briefing de papel, isto é, na troca freqüente
de memorandos e relatórios sem uma mescla certa de contatos individuais, é
um exemplo típico e muito freqüente de passar um briefing de maneira errada.

Isso não falha somente enfraquecendo o interesse, mas freqüentemente
leva a um dispendioso desperdício de tempo, por concentrar a atenção em
aspectos equivocados e por levar o trabalho criativo para um "beco sem saída"1.

"Quando se está brifando o pessoal criativo, é particularmente
importante cultivar relacionamentos e atmosferas
adequadas, pois o objetivo não é somente passar informações,
mas criar interesse e estimular idéias, além de encorajar a
área criativa da agência a descobrir mais por eles mesmos,
com seus próprios olhos, ouvidos e mentes" (SAMPAIO,
2003).

É responsabilidade do gerente de propaganda organizar e controlar esse
processo(isso se a empresa tiver um). No caso de urna campanha nova, ou do
lançamento de um produto, ele deve começar enviando para a agência um
briefing escrito básico, contendo o plano de mercado, os objetivos de propaganda
e o material de conhecimento prático, suficiente para eles entenderem o produto,
o perfil das pessoas que vão comprá-lo e o mercado onde ele será vendido.

"Esse documento deve ser o foco para todas as reuniões de
informação subseqüentes, o ponto de checagem e referência
constante que mantém todos, com suas responsabilidades
individuais diferentes, movendo-se na mesma direção para
o mesmo fim" (SAMPAIO, 2003).

Quando a agência já teve tempo de digerir esse documento inicial, o
gerente de propaganda marcará uma reunião que deve ser de natureza
exploratória, como uma sessão de perguntas-e-respostas. Isso ajuda a estabelecer
um relacionamento individual e coloca os alicerces dos fatos.

Depois vai preparar um programa de reuniões de briefing entre as pessoas
apropriadas colocando, onde e quando necessário pessoal de criação e mídia
em contato direto com o pessoal de produto.

A decisão sobre se o gerente de propaganda deve participar ou não dessas

1 Alunos regularmente matriculados no 2° semestre de Comunicação Social - noturno - do
Uni-Facef Centro Universitário de Franca.
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reuniões vai depender do seu julgamento sobre as pessoas envolvidas. Na
maioria das vezes, isso é aconselhável para assegurar que as discussões serão
mantidas na direção correta, que o tempo não será desperdiçado ou que os
criadores não venham a submergir em detalhes irrelevantes.

Mas é importante que o pessoal criativo sinta-se livre para procurar suas
próprias fontes de informação. Às vezes, isso pode até significar visitas à fábrica,
a um distribuidor ou ao ponto-de-venda.





Conclusão

O objetivo deste Artigo foi o de discutir a relevância de um briefing para o
desenvolvimento de uma campanha, consideramos que o briefing é o inicio de
tudo. Devido a isso o briefing deve ser bem elaborado por isso o cliente deve
transmitir todas as informações importantes e se houver alguma falha no briefing
cabe ao atendimento passar os erros para a empresa corrigir.Após a correção
dos erros se cada estágio for corretamente realizado, o passo seguinte torna-se
muito mais claro, certo e preciso.

E com o briefing correto vem o trabalho dos publicitários para a criação
da campanha da maneira certa e como o cliente deseja que seu produto possa
conseguir altos níveis de venda. Portanto, o briefing é um processo contínuo e
cumulativo em todos os estágios do planejamento de propaganda.
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