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O QUE É UM BRIEFING?


Levantamento de todas as informações pertinentes à
empresa e ao produto que se pretende divulgar.



Deve conter todas as informações precisas e relevantes
ao produto, à empresa, à concorrência e ao mercado



Levantamento de informações contendo as diversas
instruções que o cliente fornecer à agencia para orientar
o trabalho de planejamento.



Espécie de roteiro, para que todos os tópicos sejam
abordados

HTTP://PIORESBRIEFINGS.TUMBLR.COM/
CLIENTE BACANA


“Cliente, do setor público, solicitou para a
atendimento da conta um comercial de TV para final
de ano. Ao ser indagado sobre o briefing, soltou
essa:
“Prefiro não dar nenhum briefing, para não
tirar a liberdade da criação”.
Criação que agora tem que acumular funções de
vidente.”

Etapas para fazer um Briefing
Etapas


Checklist mental, prepararse antes da reunião com o
cliente.



A Informação é um
instrumento de trabalho
para à agência.



Quando o cliente não as
fornece, a equipe de
pesquisa da agência deve
provar o seu potencial.

Briefing clássico


completo deve ser
entendido como uma
ferramenta de trabalho da
agência e um instrumento
para os publicitários que
pretendem crescer no
mercado de trabalho.
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BRIEFING PRÁTICO

BRIEFING CLÁSSICO


“Na escolha das cores para
logotipo e programação visual, a
cliente solta a seguinte pérola:



1 – A empresa e seus produtos



2- A força de vendas e sua distribuição

“Eu não quero cor roxa,
queria algo assim tipo
beringela, e aqui nessa área
eu queria algo assim, tipo um
branco sujo”



3 – Mercado



4- Consumidor e público-alvo



5- Comunicação e pesquisa

OK OK eu me enganei, burrice
minha achar que beringela é da
cor roxa e branco sujo é cinza
com 20% de preto. Pensei em
sugerir para ela cores do tipo
cenoura, que não é laranja, ou
morango que não é vermelho, e
até mesmo branco encardido que
não é bege.



6- Objetivos da empresa em relação ao
produto



7- Objetivos da campanha



8- Verba



9- Problemas

Pra mim isso não é um cliente, é
um psicopata!!!”



10 - Soluções



É utilizado na maioria das
agências de publicidade



Normalmente os
publicitários já conhecem
minuciosamente o cliente,
seu produto, mercado, etc....

“Favor alterar
a imagem. O
cliente quer
uma foto de
comida com
emoção.”



As conversas informais são
registradas formalmente
num documento chamado
briefing

Me pergunto que
tipo de
restaurante esse
cliente
frequenta…”

Psycho Killer



“Se quiser tenho
uma fresquinha e
bem curtinha.



Briefing Prático

Appetite Emotion

Layout Clean
Amém!



Fato principal,





Problemas que devem ser
resolvidos,





“Job: Layout para site de
uma Igreja
Cliente: Gostaria que você
fizesse um site para a nossa
Igreja.
: Me passe as informações e
se tem já tem alguma idéia
em mente, pode me passar
tb que estudarei a respeito.



“Cuido de uma publicação customizada. Há uma seção com material
editorial exclusivamente da empresa. Para a próxima edição, eles
solicitam isso aqui:



“vocês podem refazer este layout da página, para
adiantarmos, de acordo com as especificações que vocês
mandaram?”






PACOTE,

Obrigatoriedade e compromissos
do anunciante







Cliente: Informações?
Copia de algum outro site de
Igreja que vc achar pela
internet. E pode fazer o
layout igual o da XXXX.
Mas igual, heim??



O Fato principal resume o que a agencia deverá
trabalhar. Por exemplo:



lançamento do produto
aniversario da empresa
campanha institucional
posicionamento de produto
Nova embalagem
Novos usos
Campanha de promoção
Etc...











“Mas não temos ainda. Não dá pra layoutar mesmo assim?”




Eu: …”

1- Fato Principal

OK, podemos - contanto que vocês mandem o texto e as imagens,
respondo por telefone.



O diretor de arte ficou tentado a mandar uma página em branco. Aí o
briefing estaria cumprido.”

Problemas que devem ser resolvidos


O cliente anunciante deve informar o que espera da
agência. Exemplos:



Combater a concorrência



Levar o consumidor ao ponto-de-venda



Esse problema pode ser oriundo de um produto que esta
no mercado há algum tempo e em determinado momento
o anunciante percebe que seu concorrente vem ganhando
terreno por possuir menor preço. Não há como reduzir
seu preço mas o produto é tão bom ou melhor do que o
do concorrente.
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OBRIGATORIEDADES E LIMITAÇÕES




O anunciante informa à agência:
Pontos considerados obrigatórios
Limites de seu mercado de atuação









PACOTE


PA = definição do público-alvo



C = relata as ações da concorrência



O = Objetivos de Comunicação do anunciante



TE = tema sugerido pelo cliente

Compromissos do Cliente

Unidade na comunicação
Os patrocínios, os luminosos e os painéis fixos
Permutas com veículos de comunicação
È recomendável que a agencia tenha um Clipping sobre o
concorrente.
CLIPPING: Coleção de material impresso, de rádio ou de
televisão, com informações a respeito de determinado
assunto, empresa, pessoa, marca e comunicação em geral

Cliente Conhecido...mercado conhecido
POTE





ESTRATÉGIAS E CAMPANHAS



TEMA


“O tema é o objetivo que
leva alguém a comunicar-se e
que deve ser claro no texto
produzido, mas não
necessariamente explicito,
podendo ser deduzido
indiretamente do próprio
conteúdo” (Martins, 1997)



Estratégia de
Comparação: Dois ou
mais produtos podem ser
comparados, sem, no
entanto, denegrir a
imagem dos concorrentes.



Estratégia do Humor: O
humor pode ser retratado
por um trocadilho, por
uma piada ou outra coisa.
A sátira, no entanto, é a
mais adequada.

P = Posicionamento
0 = Objetivo
T = Tema
E = Estratégia

Professora: Carolina Lara Kallas

Tema


Orienta o processo de criação



A unificação do tema facilita a
interligação das pessoas
proporcionando a retenção da
mensagem na mente do
consumidor.



Idéia abstrata que explica uma
realidade e tem significado
amplo. Idéia central na qual a
campanha deve ser trabalhada.

ESTRATÉGIAS


Estratégia da Informação:
Informa o que o produto
faz, suas vantagens e
benefícios.



Estratégia de Testemunho:
É a comprovação , o
testemunho de alguém. É a
demonstração
comprovando o fato.
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PROMOÇÃO

ESTRATÉGIAS


Estratégia Ofensiva: Pode
romper ação da
concorrência. Deve
mostrar o lado frágil do
concorrente.



Estratégia de Defesa: É a
forma de repelir um
ataque. É uma estratégia
de aproveitamento das
forças empresariais.



Estratégia Indiferenciada:
Não prioriza as vendas,
mas sim a imagem da
marca.



Estratégia de
Posicionamento /
Reposicionamento:
Destaca um lugar para o
produto ou empresa na
mente do consumidor.

Campanhas



Conjunto de estratégias e
ações de comunicação
definidas e harmoniosamente
integradas ao composto do
marketing.



Essas ações são caracterizadas
pela promoção institucional,
pela promoção de vendas,
pelo merchandising, pelo
design e pelo licensing.



É o conjunto de meios
destinados a acelerar ou
desenvolver a venda de um
produto, levando-o,
enfaticamente ao consumidor.



Campanha de incentivo:
Quando o problema não esta
no produto nem no publico,
se encontra no próprio corpo
de vendas da empresa. Pode
ser usada para incentivar os
clientes – distribuidores,
lojistas, etc. Destaca-se pelo
bom relacionamento criado
entre o fabricante e seus
clientes e entre o fabricante e
os próprios vendedores.

Campanhas

A escolha sobre a definição dos tipos de campanha que o planejador irá escolher é
muito importante. Escolhê-las depende dos objetivos das campanhas.



Campanha de Propaganda:



Campanha Institucional:



tem como característica
mostrar os produtos da
empresa, divulgar suas
características e vantagens.



Pressupões um objetivo de
fixação de imagem ou de uma
marca. Pode também se referir
a aspectos beneficentes e de
interesse publico. Em ambas,
dificilmente aparecerão os
produtos ou serviços da
organização.



Campanha guarda-chuva
É a junção da campanha
institucional com a campanha
de produtos, onde vários
produtos são divulgados sob a
assinatura da empresa.



Campanha de promoção
Leva o publico as compras,
acelera as vendas, bloqueia a
acepção do concorrente e
revive o produto.
Interatividade.

Campanhas
Promoção de vendas


Refere-se a vendas.
Está intimamente ligada a
preço, descontos,
liquidações, leve 3 e pague 2,
etc...

Campanha Cooperada:






Geralmente utilizada por
empresas que trabalham
com o varejo.
A empresa fabricante
coopera com seu cliente na
divulgação dos produtos.
Sua característica principal é
promover o giro de estoque
do produto.
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