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Em certo momento, veio o 
comentário: a Conferência de 
Planejamento seria o maior 
evento da área nas Américas em 
2009. A razão disso é que o mais 
conhecido deles, o promovido 
pela Associação de Agências 
de Publicidade dos Estados 
Unidos (conhecida como 4As), 
não aconteceu neste ano por 
culpa da crise. Então, coube 
aos brasileiros do Grupo de 
Planejamento (GP) montar sua 
conferência com a responsabili-
dade de trazer aos planejadores 
painéis que desafiassem os pro-
fissionais da área.

Realizada na semana passada, 
a Conferência de Planejamento 
2009 reuniu 600 participantes 
que assistiram a palestras de 
representantes de agências, 
clientes e especialistas de outros 
setores. “A conferência deste 
ano não fala de comunicação, 
mas de estratégia de negó-
cio”, explicou Ulisses Zamboni,  
sócio-diretor de planejamento da 
SantaClaraNitro e presidente do 
GP de São Paulo.

Para traçar um panorama de 
como está o ambiente de tra-
balho para esses profissionais, 
Roberta Rivelino, da consultoria 
de headhunter The Talent Bu-
siness, contou que “no Brasil, 
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as pessoas comem etapas. Na 
Europa, um profissional precisa 
ter bagagem de 20 anos para 
chegar à vice-presidência de 
planejamento”. Segundo Rober-
ta, ao mesmo tempo em que isso 
representa uma oportunidade 
(porque existem muitas chances 
de trabalho e de crescimento) 
para os profissionais daqui, sig-

nifica uma ameaça, já que eles 
nem sempre têm tempo para 
construir grandes cases. 

A consultora deu ainda uma 
dica: “Há falta de mão-de-obra 
de profissionais seniores que 
entendem de marca e de digital”. 
Ou seja, quem tem esse perfil 
encontra emprego em qualquer 
lugar do mundo.

Outra palestrante, Flavia da 
Justa, diretora de marketing 
da Oi, destacou como pontos 
importantes a interação entre 
agência (no caso, a NBS) e 
anunciante e a criação de uma 
imagem própria — identificada, 
por exemplo, nas cores utiliza-
das nos comerciais, no toque de 
humor característico da publi-
cidade da empresa e na voz da 
locutora, Débora Bloch. 

Por sua vez, o consultor 
Eduardo Tomiya, da Brand 
Analytics, reforçou que o valor 
de uma marca é afetado pela 
forma com que ela se posiciona. 
Para exemplificar a importância 
dos valores intangíveis, Tomiya 
lembrou o preço pago em al-
gumas aquisições famosas do 
mundo corporativo. Na compra 
do Banco Real pelo Santander, 
a transação foi de R$ 38 bilhões, 
tendo ficado em R$ 12,5 bilhões 
o valor contábil do banco. Isso 
equivale a dizer que R$ 25,5 bi-
lhões foram pagos pelos valores 
intangíveis da marca.

Forças sociais
Convidado internacional do 

GP, Brad Kay, presidente da 
SS+K, com sede em Nova York, 
abordou a questão das forças so-
ciais que formatam e determinam 
o comportamento humano. Elas 
representam um conjunto de va-
lores da sociedade de hoje, como 
esperança e reconsideração.

A SS+K foi responsável pelas 
ações voltadas para jovens na 
campanha do presidente Obama, 

tema que debateu no Festival de 
Cannes deste ano. “É necessário 
identificar essas forças sociais, 
que não são tendências, pois são 
mais persistentes e não transi-
tórias, buscando na internet, 
pesquisando e coletando dados. 
Depois, a mente dos planejado-
res deve ligar suas marcas àquela 
força, com formas inesperadas 
para ampliar a mensagem”, afir-
mou. Kay completou: “Depois, é 
necessário transformar a força 
social em resultados e repetir 
tudo de novo, aprendendo com 
seus erros, cases e exemplos”.

Planejadores, claro, também 
fizeram apresentações na con-
ferência. Uma das mais dispu-
tadas foi de Ken Fujioka, head 
de planejamento da JWT. Ele 
destacou que a área vale mais 
dentro da agência quando faz 
diferença no processo criativo. 
“O planejamento é uma discipli-
na de valor agregado. É preciso 
que os planejadores se envolvam 
mais com o produto final”, disse. 
Segundo ele, a relação entre 
criativos e planejadores ainda é 
vista com ceticismo por parte da 
criação. “A cocriatividade ainda 
é uma falácia. Podemos trazer os 
criativos para participar mais da 
estratégia”, desafiou. 

O head de planejamento da 
Y&R, David Laloum, falou sobre 
a importância das causas para 
motivar o consumidor a comprar. 
Segundo ele, poucas empresas 
têm uma causa na essência de 
criação da companhia. Laloum 
citou como exceções a Natura, 
no Brasil, e a Ikea, no exterior. “A 
grande maioria faz poesia capita-
lista: conta uma história bonita e 
faz filmes lindos”, disparou. 

Para Isabelle Perelmuter, 
vice-presidente de planejamento 
da Fischer+Fala, o Romi (Return 
on Marketing Investment) é um 
grande desafio para os profissio-
nais, tanto de marketing como 
das empresas de comunicação. 
Isso por conta da busca cada 
vez maior de resultados sobre 
os valores investidos. “O plane-
jamento tem de entender que 
o cenário traz mais chances de 
fracassos: os produtos não são 
mais o diferencial, e há uma pul-
verização gigantesca das mídias. 
O importante é dar um DNA de 
marca para dar credibilidade e 
consistência para a mensagem 
reverberar da melhor forma.”

Pedro Cruz, vice-presidente 
de planejamento da Africa, 
discorreu sobre o projeto da 
agência de unir o trabalho de 
planning com o branding, que 
ganhou um departamento intei-
ro dentro da empresa. “A conta 
recém-conquistada da Redecard 
está totalmente estruturada nes-
te projeto”, explicou.

A conferência ainda contou 
com a participação de Gustavo 
Fortes, sócio-fundador da Espa-
lhe, e do sócio e vice-presidente 
de criação da Bullet, Mentor 
Muniz Neto. 

Mundo mais complexo
A Conferência de Planeja-

mento 2009 trouxe o psicólogo 
Ernesto Bologna, fundador do 
Instituto Ethos Desenvolvimento, 
para fazer uma análise mais apro-
fundada da sociedade hoje. Para 
ele, até o século 20 era possível 
trabalhar com a previsibilidade. 
“A primeira metade deste século 
reinstalará o acaso na cultura. 
Não conseguiremos garantir nada 
a ninguém.” Citou como exem-
plo o nascimento de uma língua 
“digital”, que pela primeira vez 
na história da humanidade surge 
escrita, não falada. 

Segundo Bologna, os profissio-
nais de planejamento devem ensi-
nar aos clientes a complexidade do 
mundo moderno, que não oferece 
garantias, e estabelecer um ele-
mento de ligação — chamado por 
ele de hífen — para enfrentar a 
situação. “Construam com seus 
clientes a consciência do acaso e a 
realidade do hífen”, ressaltou. 

Com outra abordagem, Leo-
nardo Ganem, presidente da 

gravadora Som Livre, mostrou como 
a empresa se posicionou para sobre-
viver à ameaça da pirataria física e 
digital. “Ainda há coisas para fazer 
no mercado de CDs e DVDs e come-

çamos a extrair mais valor dele”, 
disse. Entre outras frentes, a Som 
Livre voltou a trabalhar a música 
brasileira no exterior, retomou a 
contratação de artistas próprios 
e investiu em nichos ainda pouco 
atacados pelo mercado ilegal, 
como o infantil e o religioso. De 
acordo com ele, apesar de todos 
falarem da crise na indústria fo-
nográfica, nunca se ouviu tanta 
música como hoje e existem 
muitas áreas a explorar, como a 
oferta de arquivos na internet e 
no celular.

Com uma apresentação bem-
humorada, o vice-presidente de 
marketing do Corinthians, Luis 
Paulo Rosenberg, discutiu ações 
de marketing de destaque, como 
a contratação do jogador Ronaldo 
e os preparativos para a comemo-
ração do centenário do clube, em 
2010. Entre as novidades, o time 
vai lançar uma linha de motos 
da Yamaha e um celular com TV. 
“E queremos trazer a irmã do 
Michael  Jackson para cantar na 
festa do centenário, no Campo 
de Marte”, ressaltou. Segundo ele, 
antes da morte de Michael, o clu-
be estava negociando a vinda do 
pop star para a comemoração.

Bologna, do Instituto Ethos: “A primeira 
metade deste século reinstalará o acaso 
na cultura. Não conseguiremos garantir 
nada a ninguém”

Brad Kay, da SS+K, de Nova York: “É necessário identificar as forças sociais, que são mais  
persistentes e não transitórias. Depois, os planejadores devem ligar suas marcas a essas forças”
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