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Discutir as dificuldades e trocar experiências da área de planejamento das agências de 
publicidade foi o foco do #GP10, encontro que aconteceu na última segunda-feira (29), em 
São Paulo. Sob o tema, "Na Real: Aspiração, Transpiração, Inspiração", foi promovido pelo 
Grupo de Planejamento. 
 
Dentre os profissionais no encontro estava Cynthia Horowicz, da DM9DDB, que falou sobre os 
erros de processo, relacionamento entre os próprios profissionais e a intriga entre criação e 
planejamento. "Os muros entre áreas caíram faz tempo. Trabalhar integrado é muito melhor", 
falou Cynthia. 
 
A executiva também lembrou que o ego atrapalha o processo de um briefing. "Pensar demais 
em prêmio ou se apaixonar pela sua ideia não são boas atitudes para um profissional", disse 
Cynthia, que finalizou sua apresentação afirmando que as pessoas não podem temer o erro. 
"Inovar contém um erro. Então, errem, mas escolham os seus erros". 
 
Outro palestrante do #GP10 foi Alejandro Pinedo, diretor geral da Interbrand. Ele propôs para 
não se usar mais a palavra "anunciante" a fim de designar um cliente. "Anunciante já caducou. 
Anunciar é um dos aspectos de uma marca. Isso já foi a principal atividade dos clientes em 
uma época em que bastava anunciar por 30 segundos na TV", argumentou Pinedo. 
 
O executivo da Interbrand afirmou ainda que a simplicidade deve permear os briefings e que 
muitos dos termos demasiadamente usados, como engajamento e branding, existem apenas 
para complicar. 
 
Pinedo também mostrou os componentes que envolvem a força de uma marca. São eles: 
clareza, compromisso, proteção, resposta, autenticidade, relevância, diferenciação, 
consistência, presença e compreensão. 
 
Redes sociais 
 
Já Heather Lefevre, da Strawberryfrog Amsterdam, falou sobre o papel das redes sociais no 
trabalho do planejamento. "Abasteça o seu trabalho com as redes sociais e você aprenderá o 
porquê e como as ideias se espalham", disse Heather. 
 
Outro profissional internacional que também participou do #GP10 foi Neal Arthur, da 
Wieden+Kennedy Nova York. Ele disse ao propmark que está feliz com o oitavo escritório da 
agência ter sido inaugurado no Brasil e espera vir mais vezes ao País de agora em diante. "O 
Brasil é um lugar incrível, tanto pela perspectiva cultural, quanto pela perspectiva criativa", 
falou Arthur, referindo-se ao fato do escritório de São Paulo ser o responsável por atender a 
América Latina. 
 
Em relação ao profissional de planejamento, Arthur também destacou as redes sociais. 
Segundo ele, é preciso ficar atento ao segmento. "Todo planejador deve ter um blog e twitter. 
É uma forma fácil de saber o que está acontecendo ao redor do mundo. Hoje você não precisa 
mais pagar por uma pesquisa para saber sobre essas coisas", opinou Arthur, acrescentando 
que na Wieden+Kennedy todas as disciplinas são integradas. 
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