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CAPA

A difícil arte de brifar
Especialistas ensinam como construir um brie� ng capaz de gerar ações de marketing bem-sucedidas

Por RENATA BATOCHIO

Buscar referências 
(qual a imagem do 
produto ou serviço)

Ter informações 
sobre sua 
participação de 
mercado

Avaliar seus 
concorrentes

Analisar cenários 
competitivos

Analisar o target

Ter um objetivo de 
negócio de� nido

Ter um objetivo de 
comunicação claro

Sete fundamentos para 
se construir um 
briefi ng consistente

Fonte: André Chueri – AgênciaClick

©
 S

A
R

A
C

IN
/F

O
T

O
LI

A
.C

O
M

Especial A&A pg02a13.indd   4 21/05/2013   17:20:41

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.123 on 2013-05-28 09:08:34 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.123 at 2013-05-28 09:08:34 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



5
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Pense em uma campanha que, por 
qualquer motivo, prendeu sua aten-

ção. Se essa marca, produto ou serviço 
conseguiu, de alguma forma, fazer que 
você parasse para escutar o que tem a 
dizer, alcançou o objetivo. E quais são os 
truques para chegar lá? O ponto de parti-
da é simples: tudo começa com um bom 
briefing. Um documento que reúne todas 
as informações necessárias para impul-
sionar o desenvolvimento de determi-
nado serviço de comunicação, pesquisa 
de mercado ou publicidade. É o conteú-
do que passa de um lado para o outro, do 
cliente para o fornecedor, do anunciante 
para a agência.

O sucesso ou fracasso de uma estraté-
gia de comunicação passa, em boa medi-
da, pela qualidade do briefing. Isso pos-
to, fica claro que é possível, sim, tomar 
alguns cuidados nesse sentido. Mas, de-
finitivamente, não há regras.

Briefing é uma coisa cotidiana. “Nós 
brifamos tudo, a toda hora”, diz Fábio 
Brandão, vice-presidente de criação da 
Holding Clube. Para ilustrar seu ponto 
de vista, ele recorre ao caso de um ami-
go em viagem aos EUA que recebe a en-
comenda de uma camiseta. “De manga 
curta ou comprida? Qual o tamanho? 
Colorida ou lisa? Com listras? Pode ser 
verde? Você não é corintiano? É para 
presente? Precisa vir embalada? Eu só 
vou chegar de viagem depois do dia 15. 
Você precisa para antes dessa data? Se 
sim, posso te mandar por DHL. Quan-
to você quer gastar?”, exemplifica Bran-
dão. Ou seja, uma simples encomen-
da transformou-se em um verdadei-
ro questionário. Se isso não acontece, 
ou a pessoa não tem um gosto particu-
lar, adora surpresas e vai ficar satisfeita 
com o que chegar, ou ela deixa de pas-
sar informações mais detalhadas sobre 
o seu pedido e, por conta disso, talvez 
não fique feliz com o que pode chegar 
em suas mãos.

Trazendo o tema para o mundo corpo-
rativo, mais especificamente para o mer-
cado da comunicação, os briefings ga-
nham mais relevância, mas a importân-
cia de sua estrutura continua a mesma. 
“O problema geralmente aparece quan-
do as coisas são mais subjetivas. Não há 
padrão para medir uma ideia, uma pro-
posta, um roteiro, que são os verdadei-
ros produtos da propaganda. O briefing 
é importante pois assim o resultado de 
um pedido deve atender às expectativas 
de quem o fez”, afirma Antonio Salguei-
ro, diretor de contas da DPZ. 

A construção 
Independentemente do objetivo fi-

nal, um bom briefing leva tempo para 
ser concebido e demanda a participação 
e o envolvimento de diversas áreas e ní-
veis hierárquicos. “Os melhores que já vi 
são aqueles que foram trabalhados antes, 
alinhados com todas as cabeças pensan-
tes de uma empresa”, pontua a consulto-
ra Laura Chiavone, que comanda a Limo 
Inc, agência de insights e conteúdo de 
marcas. “O sucesso do projeto tem mui-
to a ver com a qualidade das informações 
que foram levantadas antes do desenvol-
vimento de um trabalho”, complementa 
Rita Almeida, diretora da CO.R Inovação, 
empresa de planejamento estratégico e 
ativação de marcas e produtos.

Ambas concordam que, para obter 
resultados significativos, é necessário 
coletar informações claras e precisas, 

Cliente Agência

Tornar acessíveis todas as informações 
relevantes sobre seus produtos, servi-
ços, consumidores e mercados 

Aconselhar e assessorar o cliente na 
formatação desse documento  

Definir qual a mensagem a ser dividida 
com o consumidor naquele momento 

Obter todas as informações necessá-
rias para o desenvolvimento do plane-
jamento estratégico, dos planos de tra-
balho e levantamento de custos

Aprovar os trabalhos e decidir sobre 
planejamento estratégico. O acordo 
entre as partes é muito importante.

Executar 

O gerente de propaganda é o foco da passagem de informação.  
É responsabilidade dele organizar e coordenar a coleta de informações com o 
parecer e a assistência da agência.
É de responsabilidade da agência assegurar que ela tenha todas as informações 
necessárias para o seu trabalho. Se a agência não entender o briefing, deve deixar 
isso claro para o cliente. 
Se necessário, a agência deve ser capaz de reformular os objetivos que sejam 
muito extensos ou pouco claros, para que eles estejam de acordo com os planos e 
o orçamento proposto.

Fluxo do briefing
A Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) orienta que o briefing, para a 
formulação dos objetivos de propaganda, deve ser feito pela área de marketing 
para a de propaganda, com a participação da agência quando apropriado. O grau 
de envolvimento da agência no próprio planejamento de marketing e no processo 
de briefing interno (se isso existir) vai depender da sua qualidade e posição dentro 
do cliente. Aqui entra a importância do relacionamento entre as partes. Uma vez 
formulados e aprovados os objetivos de propaganda, o briefing deve ser 
oficialmente enviado para a agência, que vai partir para a etapa de criação

manter um diálogo transparente com 
o cliente e se alimentar, durante todo 
o processo, de dados relevantes. “São 
necessários dias e dias para se chegar 
a um documento completo, com infor-
mações apropriadas”, conclui Camila 
Massari, diretora de atendimento da 
AlmapBBDO. 

O briefing é personalizado. Como bem 
definiu Jon Steel, o papa do planejamen-
to, é um meio para um fim. Pode seguir 
alguns parâmetros básicos, mas é o ne-
gócio como um todo e os seus objetivos 
que darão corpo a esse documento. A per-
sonalização pode ser verificada, inclusi-
ve, nas diversas definições dos entrevis-
tados. O diretor- geral de atendimento da 
Talent, Erik Sobral, enfatiza que o briefing 
deve responder claramente à pergunta: o 
que você quer?

“É a base para que todo o trabalho seja 
realizado de forma alinhada entre empre-
sa e agência. Trata-se de uma matéria-pri-
ma”, diz Sobral. “O briefing é um pensa-
mento importante. É o início de um pro-
pósito”, define Valeria Barone, diretora-
-geral de atendimento da Ogilvy. 

Um bom briefing, para Alex Rocco, di-
retor de marketing da Nextel, é aquele que 
conquista os profissionais que estão en-
volvidos no processo. “Briefing é impor-
tante porque tendemos a procurar solu-
ções antes de mesmo de ter certeza do 
problema. A consequência disso é buscar 
respostas para a pergunta errada. Então, 
todo o tempo vai ser perdido”, alerta Ken 
Fujioka, vice-presidente de planejamen-
to da Loducca. 

To brief
Alguns autores tentaram traduzir a ex-

pressão para o português, mas não encon-
traram nada que transmitisse tão bem a 
ideia, tanto que o termo acabou sendo 
incorporado ao nosso dicionário. Aqui 
entra o verdadeiro significado do verbo 
to brief, que, em inglês, significa abre-
viar, resumir. Ou seja, é chegada a hora 
de organizar todas as informações que o 
cliente tem em mãos e sintetizá-las para 
estruturar o briefing. Muito conhecida 
entre os profissionais de planejamento, a 
frase “escrevi essa longa carta porque não 
tive tempo para que ela fosse curta”, do 

Ken Fujioka, da Loducca: “tendemos a buscar soluções antes de mesmo de ter certeza do problema”

Gian Martinez, da Coca-Cola: falta de foco 
resulta em briefings pouco inspiradores

“As informAções mAis vAliosAs 
não estão no briefing, pois  
A dinâmicA do mercAdo é  
muito rápidA”

Eduardo Simon, da Taterka
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Um exemplo de briefing curto e 
criativo foi o que pautou as ações 
de comemoração dos 25 anos do 
McDonald’s no País. “Chegamos à 
conclusão de que não quería mos fazer 
mais uma campanha de aniversário 
para mostrar que a empresa está no 
Brasil há todo esse tempo. Foi quando 
chegamos à ideia de que deveríamos 
comemorar os 25 anos do Big Mac, o 
maior representante do McDonald’s”, 
conta Eduardo Simon, da Taterka.

Na época (2004), a agência investiu 
em diversas frentes, entre elas, uma que 

ganhou destaque foi a viralização do seu 
jingle (o famoso “dois hambúrgueres, 
alface, queijo, molho especial, cebola, 
picles num pão com gergelim”) por meio 
de variados toques de celular. O projeto 
contava ainda com a divulgação de 
conteúdo variado sobre o carro-chefe da 
rede, com um site que contava a história 
do sanduíche, curiosidades, informações 
sobre suas campanhas publicitárias, 
entre outros dados.

Em janeiro de 2012, o Itaú decidiu 
apostar em um vídeo que já era hit no 
YouTube  (com mais de 34 milhões de 
views) para incentivar as pessoas a 
promover mudanças positivas em suas 
vidas com a chegada do novo ano. O 
pequeno Micah, que caia na gargalhada 
ao observar uma pessoa picotando um 
pedaço de papel, conquistou todo tipo 
de público.

A marca pegou o vídeo original e fez 
pequenas adaptações, como a cor do 
macacão do bebê, que originalmente 
era rosa e se transformou em laranja, 
a cor do Itaú. A utilização desse vídeo, 
que seguiu todos os trâmites legais, foi 
pautada por um briefing claro e objetivo. 
“O Itaú queria fazer uma campanha, 
de forma divertida, para incentivar as 
pessoas  a usarem o papel para o que 

realmente valesse a pena”, explica 
Eduardo Tracanella, superintendente de 
marketing institucional do banco.

“Sabe o extrato mensal da sua conta 
do Itaú? Com apenas alguns cliques 
ele passa a ser somente digital. Com 
isso, você economiza papel e colabora 
com um mundo mais sustentável. Use o 
papel apenas para o que realmente vale 
a pena. Mude. E conte com o Itaú para 
mudar com você”, diz o locutor em off, 
enquanto Micah gargalha na tela.

O resultado foi um sucesso, a ponto 
de o comercial ter sido o mais lembrado 
do público paulistano no mês de sua 
veiculação, segundo o Datafolha. 
Também ganhou o Prêmio Folha UOL 
de Mídia 2012 e foi escolhido a melhor 
campanha publicitária online do ano pela 
revista Info. 

O bebê que encantou o Brasil

Hambúrguer até no celular

filósofo Blaise Pascal, mostra o quanto é 
difícil ser conciso. 

Portanto, regra número um e unâni-
me entre os entrevistados: o briefing de-
ve ser curto. “E deve contar uma histó-
ria que seja traduzida em uma frase ou 
em uma ideia”, sintetiza Camila Massa-
ri. “Um bom briefing deve ser tão curto 
quanto possível, mas tão longo quanto 
necessário”, atesta Rafael Sampaio, vice-
-presidente da Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA).

Diretor-geral de graduação da ESPM/
SP, o professor Luiz Fernando Garcia faz 
uma analogia com o perfume. “Não são 
nos menores frascos que estão os me-
lhores? Então é a essência que vale. Se o 
conteúdo for simples, claro e inspirador, 
vai fazer diferença”, resume. “O exercí-
cio é pensar qual a informação necessá-
ria e que não pode deixar de estar lá. Te-
mos que estar sempre atentos para saber 
o que dizer e o que não podemos deixar 
de dizer”, assegura Eduardo Simon, vice-
-presidente de atendimento da Taterka. “A 
mensagem precisa ser clara e concisa para 
ser transmitida de forma direta”, resume. 

O que temos por aí
Num mercado em que há de tudo um 

pouco, existem os clientes extremamente 
bem preparados, com briefings comple-
tos, e aqueles totalmente crus, que con-
tam com a experiência da  agência para 
ajudá-los a construir esse documento 
a partir do zero. Essa característica não 
tem a ver com o tamanho do anuncian-
te. “Tem empresas grandes, com estru-
turas complexas e análises mais sofisti-

cadas, onde já existe certa padroniza-
ção de informação, das quais se tende 
a receber um briefing mais completo. 
Mas também tem pequenas que entre-
gam documentos com qualidade tão boa 
quanto, talvez até melhor. Já vi grandes 
companhias entregando briefings que 
nem podemos chamar de briefing”, reve-
la André Chueri, chief operating officer 
da AgênciaClick. Em resumo, a qualida-
de do documento recebido está direta-
mente ligada à condição dos processos 
de quem lidera a área de comunicação 
desses clientes. “O desafio é escrever um 
briefing completo, que vá além dos obje-
tivos de comunicação, tendo em mente 
de que jeito aquela estratégia vai mexer 
no negócio dele”, ressalta Chueri.

“Ser um cliente grande ajuda principal-
mente quando consideramos os investi-
mentos necessários e a infraestrutura para 
um briefing criativo, como o que já par-
ticipei com a Natura. Porém penso que 
o tamanho ou as condições da empresa 
não são impeditivos para que os envolvi-
dos com a marca consigam entendê-la e 
vivenciar sua história verdadeiramente”, 
avalia Rita Almeida. “Há livros, referên-
cias, vídeos, textos e temos ainda o poder 
de reunir esse material, seja em um am-
biente on ou off-line. Basta pensar maior 
do que a folha do briefing, acreditar que 
um envolvimento mais profundo pode 
fazer toda a diferença na construção de 
uma marca e em sua capacidade de ino-
vação”, afirma a consultora.

Estruturar um bom briefing é ainda 
um dos principais desafios para qualquer 
anunciante, admite Eduardo Tracanella, 
superintendente de marketing institu-
cional do Itaú Unibanco. “Trabalhamos 
sempre buscando alcançar um nível de 
padronização e manter forte interação 
com as agências”, garante. 

O importante do briefing, destaca o 
executivo do Itaú, é que com este instru-

mento, além de evitar que as informações 
se percam, é possível corrigir prováveis 
desvios no processo. “Com um briefing, 
uma companhia não se perde. E pode 
ousar, inovar, até apostar em novos ca-
minhos, mas sempre tem essa ferramen-
ta para se manter perto da sua essência. 
É uma forma de assegurar que todos os 
documentos sigam em uma única dire-
ção”, argumenta Tracanella.

Apesar da preocupação dos anun-
ciantes nacionais em elaborar um brie-
fing mais estruturado ser menor do que 
a dos internacionais, alguns passos es-
tão sendo dados no sentido de organizar 
um pouco mais essa área. Alguns gran-
des anunciantes já se estruturaram pa-
ra que todos os profissionais envolvidos 
num mesmo processo falem a mesma 
língua. A Unilever, por exemplo, conta 
com um vasto material de treinamento. 
“São dezenas de projetos lançados to-
dos os dias. Se não houver uma padroni-
zação no processo, haverá uma enorme 
perda tempo”, conta Fábio Brandão, da 
Holding Clube. O Itaú Unibanco é ou-
tro que realiza workshops com os seus 
funcionários para que estes saibam co-
mo aperfeiçoar o processo.

No final do ano passado, a ABA realizou 
o primeiro workshop dedicado à discus-
são dos melhores conceitos e práticas de 
preparação. “Estamos programando um 
novo evento para este ano, pois a procu-
ra foi muito boa”, avalia Rafael Sampaio, 
vice- presidente executivo da entidade.

Há também um curso sobre o tema, 
promovido pela ESPM, o “Comunicação 
integrada de marketing: como planejar e 
desenvolver projetos”. Nas aulas são abor-
dados os temas planejamento, desenvol-
vimento, análise e elaboração de planilhas 
de planos de comunicação, além de estu-
do de briefing. Na Inglaterra, a Incorpo-
rated Society of British Advertising (Isba) 
faz diversos seminários sobre briefing 

“A mAioriA dos cAses que gAnhAm 
destAque em premiAções são 
Aqueles nos quAis Alguém se 
dispôs A fAzer um trAbAlho mAis 
intenso, mAis investigAtivo, mAis 
reflexivo”

Laura Chiavone, da Limo
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Dicas dos especialistas

Não entregue briefings longos

A mensagem deve ser interessante

“Uma vez peguei um briefing com 176 pá-
ginas. Impossível me conquistar com um 
documento assim. O máximo que você 
consegue é brincar de agulha no  palheiro. 
O cliente reuniu sua equipe e gastou um 
tempo precioso para nos confundir”

Fábio Brandão, Holding Clube

“Com uma proposta simples, que 
encante, a sua chance de conti-
nuar a  conversa com o consumi-
dor é muito grande. No entan-
to, se você tentar travar diversos 
 diálogos ao mesmo tempo, esse 
papo certamente não vai ter con-
tinuidade. A marca deve  escolher 
algo para compartir”

Camila Massari, AlmapBBDO

“Comunicação não é o 
que você diz. É o que os 
outros entendem”

David Ogilvy

Fale para que o outro compreenda

Tamanho não  

é documento

“O tamanho do cliente não 
é diretamente proporcional 
à disposição de encantar seu 
time. Os pequenos também 
sabem inspirar”

Eduardo Simon, Taterka

Invista no antes 

e no depois 

“Um briefing começa antes de ele existir  
e termina depois de ele acabar” 

Laura Chiavone, Limo Inc.
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Um case que virou mania entre 
os brasileiros é o das latinhas com 
nome, da Coca-Cola Zero. A campanha, 
originalmente criada na Austrália para 
a Coca Cola original e utilizando apenas 
30 nomes próprios, foi trazida para 
o Brasil, adaptada às peculiaridades 
locais e batizada de “Descubra a sua 
Coca-Cola Zero”.

“Os nomes nas latas estavam no 
briefing, que foi construído a 16 mãos”, 
conta Gian Martinez, gerente de 
excelência criativa da Coca-Cola Brasil. 
Foram levantados junto ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) os 150 nomes mais comuns 
entre os jovens adultos brasileiros. O 
público nacional passou a ser o que 
mais interage na página global da 
marca. Segundo dados da companhia, 
a campanha teve um milhão de 

visualizações no YouTube e oito milhões 
de participações por meio do aplicativo 
criado especialmente para a ação.

Os consumidores que tiveram 
seus nomes entre os 150 gravados 
nas latinhas puderam participar de 
uma votação na fanpage da marca no 
Facebook. Foram escolhidos 50 novos 
nomes, na garrafa de 600 ml de Coca-
Cola zero. Outra ação que obteve 
grande êxito, também no Facebook, foi 
a customização de latas, que resultou 
na criação de mais de sete milhões de 
latas virtuais.

Hoje os nomes se transformaram em 
destinos. As latinhas trazem gravados 
os cem destinos mais desejados pelos 
brasileiros, com base numa pesquisa 
do Ministério do Turismo. Mas a Coca-
Cola garante que não há perspectivas de 
aposentar o “Quanto mais, melhor”.

Comunicação “da lata”

e, segundo Sampaio, são sempre suces-
so de público. Só no ano passado, foram 
seis workshops.

Como montar?
Alinhar as expectativas faz parte do 

início de qualquer relacionamento. Aqui 
também. “Cliente e agências devem ex-
por expectativas, métodos de trabalho, 
prazos e objetivos, além de deixar claro a 
quem reportar-se”, alerta Roberta Macha-
do, diretora executiva da In Press Porter 
Novelli, agência de relações públicas de 
várias grandes empresas nacionais e mul-
tinacionais, entre as quais Unilever e Am-
bev. Ela é convocada para todas as reuni-
ões de briefing de seus clientes.

“Muitas decisões precisam ser toma-
das até se chegar a um bom briefing. O 
erro mais comum a ser evitado é ‘pendu-
rar’ diversos problemas, esperando uma 
solução criativa que resolva todos. Essa 
falta de foco resulta em briefings com-
plexos e pouco inspiradores, que ten-
dem a reverter em trabalho igualmente 
complexo e pouco inspirador”, comenta 
Gian Martinez, gerente de excelência-
criativa da Coca-Cola Brasil.

Muitas vezes a própria empresa não 
deixa claro suas expectativas. Por isso, ca-
be ao fornecedor buscar sempre mais in-
formações. “Às vezes as agências podem 
errar em receber um briefing com pouca 
informação, muito superficial, aceitan-
do-o da forma que está e querendo mo-
ver suas engrenagens para entregar uma 
resposta consistente ao cliente. A chan-
ce de a resposta ser ruim é grande. Isso 
vai gerar desgaste e retrabalho”, especifi-
ca Chueri, da AgênciaClick. 

Do lado do cliente, é preciso que ele di-
ga tudo o que quer, tudo o que não quer, e 
que forneça o maior número de detalhes 
possível. Discutir o assunto até a exaus-
tão é uma das dicas na hora de estruturar 
o documento. Normalmente, o briefing 
vem do cliente para a agência. Mas, em 
muitos casos, as agências colaboram com 
a construção desse documento, ou seja, 
os briefings feitos a quatro mãos. Quan-
to maior o entendimento entre as partes 
melhor o resultado de qualquer trabalho.

Na AlmapBBDO essa postura vai além, 
como explica o sócio-diretor José Luiz 
Madeira. “Achamos que o briefing é uma 
obrigação da agência, não do cliente.” Na 

ria dos cases que ganham  destaque em 
premiações nacionais e internacionais 
de planejadores são aqueles nos quais al-
guém se dispôs a fazer um trabalho mais 
intenso, mais investigativo, mais reflexivo”, 
aponta Laura Chiavone, da Limo. A con-
sultora acredita que, do ponto de vista do 
negócio, esse é o caminho mais rentável, 
pois dá mais assertividade na geração de 
ideias, permite à agência entregar um tra-
balho mais adequado ao que o cliente es-
pera, num período mais curto de tempo, 
e vai fazer a comunicação ir para o ar da 
maneira mais eficiente possível. 

Em parceria
Um bom profissional de planejamen-

to não pode parar na primeira ideia. Ele 
deve e precisa questionar tudo. Desde a 
estratégia, passando pelo produto, até 
a solução trazida pelo cliente. Quando 
os dois lados trabalham de forma con-
junta, conseguem estruturar um brie-
fing com maior riqueza de detalhes, as-
segurando trabalhos de qualidade. So-
mando-se os conhecimentos de am-
bos, é possível desenvolver estratégias 
totalmente alinhadas com os objetivos 
de marketing e atingir o posicionamen-
to desejado no mercado.

“Nosso trabalho tem início na discus-
são com o cliente. As informações mais 
valiosas não estão no briefing, pois a di-
nâmica do mercado é muito rápida”, sa-
lienta Eduardo Simon, da Taterka. “Brie-
fing não pode ser algo que a pessoa faça 
fechado numa sala sozinha. Quanto mais 
você abrir — apesar de ser mais difícil, 
pois demanda tempo e envolvimento de 
profissionais —, mais sucesso ele terá”, 
considera Laura, da Limo.

Conhecer profundamente o negócio 
do cliente e se posicionar como uma ex-
tensão do seu departamento de marke-
ting é uma estratégia adotada  pelas me-
lhores agências. A DPZ, que atende o Itaú, 
garante que tem total liberdade para con-
tribuir para o briefing do cliente. “Conse-
guimos construir um relacionamento no 
qual, em determinadas situações, pode-
mos ‘nos jogar’, falar besteira, lançar con-
ceitos dos mais simples aos mirabolan-
tes, e, depois, peneiramos. Tudo em no-
me da grande ideia”, diz Tieppo, ao des-
tacar que dessa relação surgem parcerias 
fantásticas.

visão de Madeira, quando se domina o 
briefing é muito provável que se tenha 
o domínio da ideia criativa. “Se o cliente 
estiver apaixonado pela fase anterior, a 
chance de aprovar um trabalho diferen-
ciado aumenta demais”, afirma, ao apon-
tar a necessidade de estar constantemen-
te antenado com o consumidor, suas re-
lações com os outros e com as marcas. 
“Nosso exercício é tentar entender o que 
move as pessoas. Quando consegue fazer 
isso, você está muito próximo do insight, 
que pode significar a ideia central da sua 
comunicação”, diz Madeira. 

“O ideal é que o tema seja esmiuçado 
até o total entendimento. Essa prática eli-
mina possíveis retrabalhos que poderiam 
ser gerados por conta de dúvidas não es-
clarecidas no momento certo”, alerta Elvio 
Tieppo, diretor de atendimento da DPZ. 
“É muito importante ter certeza de que a 
pessoa que está recebendo o briefing en-
tendeu 100% do que você passou”, opina 
Carla Marchetto, gerente de marketing 
da casa do Pão de Queijo.

Além do completo entendimento, há 
os que apostem numa pitada de ousadia 
na hora da “leitura” do briefing. “A maio-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Agências e anunciantes, São Paulo, p. 4-9, 27 maio 2013.
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