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Bernardo Geoghegan, da OgilvyExecutivo diz que comunicação deveria seguir estratégia da 
cantora 
 
Em visita ao Brasil para uma série de reuniões e palestras, o argentino Bernardo Geoghegan, 
diretor regional de planejamento da Ogilvy para a América Latina, conversou com o propmark 
sobre a importância do planejamento e os rumos da publicidade. Para explicar um pouco sobre 
o conteúdo de uma apresentação intitulada “Seguir ou criar tendências?”, que fez aos alunos 
da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), o profissional citou a cantora Madonna 
como exemplo. 
 
“O título da minha palestra surgiu como uma visão prática. Atualmente há uma preocupação 
muito grande em seguir tendências e rankings. Esquecemos que a indústria de comunicação é 
capaz de criar tendências”, disse o executivo.  
 
Para ele, a indústria deveria seguir o modelo de Madonna. “Ela é uma cantora que está sempre 
se reinventando. O êxito dela está no fato de ser capaz de interpretar e dar às pessoas o que 
elas nem sabiam que queriam. Creio que o problema é se fixar em tendências. A indústria da 
comunicação devia se antecipar ao que as pessoas querem e dar isso a elas de uma maneira 
popular. O que a Madonna faz é traduzir uma tendência cultural em cultura popular”, afirmou. 
Para ele, outro fator que torna o exemplo de Madonna muito interessante é que ela interpreta 
as tendências usando artistas, cercando-se de um time de criativos, figurinistas, músicos e 
cenógrafos que fazem sua própria interpretação das tendências. “As empresas, nesse aspecto, 
não aproveitam tão bem o potencial das agências e dos criativos. Elas estão com um briefing 
muito fechado, muito focado em pesquisas. Deveriam enxergar as tendências de forma macro 
e depois pedir aos criativos e artistas que interpretem essas tendências e transformem em 
alguma coisa que as pessoas gostem”, enfatizou Geoghegan. 
 
Seguir esse raciocínio significa que focar 100% nas pesquisas pode não ser tão eficiente? Na 
opinião do executivo sim, pois algumas vezes as pesquisas viram armadilhas. “A pesquisa é 
necessária, mas é preciso saber usá-la. As pesquisas perguntam demais e as pessoas sempre 
respondem baseadas no que conhecem, que é o passado. Por isso que a pesquisa, muitas 
vezes, funciona como um espelho retrovisor. Porque as pessoas respondem olhando para trás. 
Depois, quando se apresenta o produto criado a partir desses estudos, fica uma sensação de 
déja vu. Acho que é preciso fazer pesquisas mais antropológicas e enxergar o que as pessoas 
realmente necessitam, não o que elas dizem que necessitam. Eu não sou contra pesquisas, 
sou a favor de uma investigação mais orientada em observação e análise. As pessoas não têm 
respostas para tudo, não sabem por que fazem o que fazem”. 
 
INOVAÇÕES 
 
De acordo com Geoghegan, as empresas têm certa resistência às inovações. “Existe uma 
tendência de buscar o que é seguro. E perguntar para as pessoas e seguir respostas parece 
seguro. É preciso mudar a cultura das companhias para que elas assumam mais riscos. 



Precisamos fazer pesquisas mais experimentais. Deveríamos seguir o exemplo do design, que 
faz protótipos e experimentações. Isso, de alguma maneira, minimiza os riscos. A indústria da 
comunicação e os profissionais de planejamento deveriam ajudar os clientes a mudar de 
mentalidade”, destacou. 
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