
Briefing já é criação?
No processo criativo observa-se que o briefing de cria-
ção é um documento de fundamental importância, mas
que ainda apresenta inúmeros problemas em seu desen-
volvimento e aprovação, tanto no aprendizado entre es-
tudantes da área, como também entre profissionais de
empresas de comunicação.

Sempre se discutiram questões referentes ao produto
criativo e a sua eficiência. Alguns profissionais conside-
ram muito difícil encontrar essa integração; outros, por
sua vez, acreditam que é altamente viável esses dois as-
pectos no desenvolvimento de campanhas de comuni-
cação: criatividade e eficiência integradas. Nessa discus-
são, é fundamental resgatarmos o papel do briefing.

O briefing de criação é um documento que procura
apresentar vários pontos importantes: inicia nos objeti-
vos de mercado, passando pelas definições das ferra-
mentas da comunicação, pelos aspectos relevantes da
mensagem, pelas características inovadoras da criação
e da mídia, pontos que refletem uma busca interdisci-
plinar, característica da construção em comunicação.

No dia a dia das consultorias e análises de campa-
nhas e peças criativas, o que mais se observa é a gran-
de dificuldade entre os principais envolvidos: os clien-

tes sentem-se incom-
preendidos nas solicita-
ções criativas e as agên-
cias ficam em dificulda-
des na compreensão
do que realmente é re-
levante para a comuni-
cação com os públicos
do cliente.

Nas análises de de-
senvolvimento de brie-
fings, as mais variadas
e inadequadas interpre-
tações são observadas
e, na maioria das vezes,
a unanimidade recai
em dois grandes opos-

tos: no excesso de informações irrelevantes ou na sinte-
tização inadequada das informações.

Saber produzir um briefing exige dos profissionais o
pensamento inovador já na redação desse documento,
pois ele é o ponto inicial, o foco do processo do pensa-
mento que gera a peça criativa. É de fundamental im-
portância, para direcionar a criação e fazê-la expressar
a tão disputada retenção seletiva dos públicos, que o
briefing apresente uma redação e aprovação coletiva
(cliente, planejamento, criação, mídia, atendimento,
etc.), estabelecendo e direcionando a estratégia inova-
dora da construção das mensagens. É um documento
que necessita também sintetizar e integrar um trabalho
de busca coletiva, multidisciplinar e com diversidades
de objetivos das áreas que envolvem a comunicação.

Elaborar (e aprovar) um briefing que responda às
questões necessárias para o desenvolvimento de um
processo criativo em comunicação é o que tem diferen-
ciado algumas campanhas inovadoras e uns poucos pro-
fissionais que se sobressaem no cenário do aperfeiçoa-
mento de campanhas com novidades. E algumas pesqui-
sas na área também comprovam - vale lembrar - que o
processo criativo deve estar presente já na construção
de um bom briefing de criação. ■

NikeanunciaacordocomAndersonSilva MARCADO
● No dia 11 de agosto, no Rio de
Janeiro, acontecerá o seminário
“O Poder do Google - Search
Engine Marketing” com
palestras ministradas pelo diretor
presidente da consultoria
de marketing digital WBI Brasil,
Paulo Kendizerski.
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Anúnciodelutacontra
ocâncerédivulgado
emNovaYork

W3hausconquistacontadaKraft

A Neogama/BBH criou uma campanha bem-humorada para promover a edição de
aniversário de 36 anos da Playboy, quetraz na capa, pela segunda vez, a apresentadora
Adriane Galisteu, que posou anteriormente, em 1995, também em comemoração ao
aniversário da revista.Os anúncios que serão veiculadosnos próprios títulos e no
prédioda Editora Abril, traz homens literalmente se derretendo ao ver a publicação.

Algumas pesquisas
na área também
comprovam -
vale lembrar -
que o processo
criativo deve estar
presente já na
construção de
um bom briefing
de criação

SubwayLinkestudaconsumo

Estreou esta semana no telão
da Times Square, em Nova York,
uma campanha criada pela
Energy, uma das agências
do Grupo Newcomm,
em comemoração aos dois anos
do Instituto Arte de Viver,
organização não governamental
voltada a projetos e ações para
pessoas portadoras de câncer
de mama. "Causas sociais
precisam engajar pessoas e os
painéis veiculados em um dos
principais lugares do mundo
podem divulgar de forma mais
abrangente a causa", afirma
Vitor Knijnik, vice-presidente
de criação da Energy.
As peças com atletas brasileiros
mundialmente conhecidos
tiveram inserções de 15 segundos

cada ao longo de uma hora.
A partir da próxima semana as
imagens serão divulgadas em
publicações impressas no Brasil.
"Além da Hortência, do
Ronaldinho Gaúcho, do Tony
Kanaan, do Vitor Belfort,
Emerson Fittipaldi, César Cielo,
Anderson Varejão e da Marta,

teremos a ginasta Daiane
dos Santos, na segunda parte
da campanha", diz Valéria
Baraccat Gyy, fundadora
do Instituto. Knijnik explica
que "a proposta da campanha
é relacionar a conquista
da cura do câncer à vitória
dos atletas nas competições".

PEÇA PUBLICITÁRIA CRIADA PELA NEOGAMA/BBH DERRETE HOMENS

A agência interativa W3haus que já atendia
cinco marcas da empresa, passa agora
a ser responsável também pela estratégia
digital das marcas Bis, Páscoa e Belvita.
O atendimento tem início em janeiro de 2012.

JOÃO CEGATO
BERTOMEU
Professor convidado da ESPM
nos cursos de férias de direção
de arte e criação emocional

Fotos: divulgação

Cerca de 30% dos 3mil consumidores de redes
varejistas lembram ter assistido a propagandas
nos televisores expostos em supermercados.
“Ofertas e receitas são temasmais atrativos”,
diz Arnold Correia, diretor geral da SubWay Link.

O lutador de MMA (Mixed Martial Arts), Anderson "The Spider" Silva,
é agora patrocinado pela Nike. O acordo foi fechado pela 9ine, empresa
do Grupo WPP de marketing esportivo, publicidade e entretenimento,
que gerencia a imagem do atleta. Além dele, o golfista Tiger Woods,
os jogadores de basquete LeBron James e Kobe Bryant, os tenistas
Roger Federer, Rafael Nadal e Maria Sharapova, e Paula Radcliffe no
atletismo, são outros esportistas patrocinados pela marca.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.




