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Resumo 
 
Tendo por objetivo principal auxiliar na compreensão da função do planejamento nas 
agências de propaganda, destaca suas atribuições e a relevância de seu trabalho, para 
isso apresenta uma pesquisa em dados secundários, com um estudo teórico comparativo 
na evolução deste setor, evidencia as décadas de discussões, na qual o planejamento 
passa de simples ferramenta a compor um departamento, destacando a necessidade de 
um equilíbrio dentro dele, que force a aproximação entre a razão e a criatividade, tendo 
por resultado um trabalho em co-parceria entre departamentos, para que as agências se 
transformem em “centros de pensamento estratégico”, a fim de investigar e entender os 
movimentos do mercado, identificar oportunidades, desconfiar do óbvio e reorganizar 
cenários para a construção sólida de marcas, com base em planejamento que 
rentabilizem investimentos e otimizem ações. 
 
 
Palavras-chave: Planejamento; Propaganda; Agências de Propaganda. 
 
Introdução 

 
Atualmente, um dos principais desafios das agências de propaganda está na harmonia 
entre a criatividade de seu trabalho e a capacidade dela em fornecer resultados 
mensuráveis para seus clientes. A chave deste processo tornou-se o principal fator de 
diferenciação de mercado. Capaz de dar credibilidade, elevando o conceito das agências 
ou extinguindo-as.  
Se hoje a realidade é essa, parte deste mérito pode ser atribuído à evolução do 
departamento de planejamento e destes profissionais que ao longo de quase cinco 
décadas impulsionaram a formatação de um novo perfil de agências, que além de 
criativas, são desenvolvedoras estratégicas de marcas e empresas como um todo.  
A fim de facilitar a compreensão da influência destes planejadores na atual realidade, o 
presente artigo traz um relato sucinto da evolução do planejamento nas agências de 
propaganda.  
Em meio a este trabalho relata os conflitos na sua implantação e as funções 
desempenhadas, desde o seu surgimento, quando o planejamento era considerado uma 
simples ferramenta, até suas funções na atualidade, quando o departamento passa então 
a ser estruturado. 
 
 
A Implantação Da Função Planejamento Nas Agências De Propaganda No Brasil 
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Existem relatos que afirmam que a figura do planejamento de comunicação tenha 
surgido na história das agências de propaganda no Brasil em meados dos anos 30, 
conforme cita Amaral Filho (2004, p.8) “... o planejamento já existia desde os anos 30, 
se não formalmente, pelo menos como prática, trazida pelas agências americanas que 
chegavam para atender em especial as multinacionais que aqui chegavam...” No 
entanto, como sua atuação era menos complexa, em virtude do formato econômico 
existente na época, sua atuação era discreta e distante das definições mais recentes do 
planejamento.  
Suas atribuições só foram ganhar maior destaque em meados dos anos 60, quando 
finalmente seu papel ocupa um novo espaço nas agências de comunicação. Isso porque 
neste período, a economia brasileira passava por grandes transformações, e o 
planejamento veio para suprir a lacuna existente entre clientes e agência, sendo ele a 
figura que conseguia falar numa linguagem mais próxima dos departamentos de 
marketing da época. 

 
O planejamento estratégico nos anos 60 buscava responder a demanda dos clientes por 
uma propaganda mais eficiente, racionalmente justificada e criativa, de acordo com o 
também novo perfil de marketing do cliente, que havia internalizado as pesquisas e 
outras ferramentas, e que, portanto se tornou mais forte perante as agências. (AMARAL 
FILHO, 2004, p. 9) 

 
É importante lembrar que nesta época, apesar de toda a evolução do planejamento, ele 
ainda tinha um papel secundário, e sua atuação não sobressaia ao atendimento da conta, 
uma vez que esta função, em muitos casos, concentrava-se como uma tarefa dos 
diretores da empresa e por isso seu poder sobre a conta era total. 
Nesta década o departamento de criação das agências ainda não trabalhava de forma 
integrada. Redatores e diretores de arte trabalhavam separados. Primeiramente se 
deixava o texto pronto, e na seqüência o ilustrador fazia o layout. O departamento de 
mídia também já existia. Entretanto não dispunha de conhecimentos específicos sobre 
os meios. Seu maior aliado era o bom relacionamento com os veículos (CORRÊA, 
2006). 
Os anos 60 também foram marcados pela expansão da mídia eletrônica no Brasil. A TV 
ganhou importância, e virou o centro das atenções das agências de propaganda. Foi 
também uma época de grande expansão econômica, principalmente pela atuação das 
empresas multinacionais. (EMERICH, 1990). 
Todos estes acontecimentos exigiram a profissionalização das agências, fazendo com 
que a criação passasse a trabalhar com as atuais duplas de criação e o atendimento 
passasse a ser ainda mais profissional. “O planejamento foi uma forma, portanto, de se 
dar um upgrade no trabalho do atendimento, tirando o caráter simplesmente operacional 
deste, que passou a ser mais estratégico e, por isso restrito aos níveis hierárquicos mais 
altos das agências” (AMARAL FILHO, 2004, p. 9). 
No entanto, na transição para a década de 70, ganha força o departamento de criação, 
com o surgimento dos grandes prêmios nacionais e internacionais da propaganda. Neste 
momento, as agências passam a ser valorizadas pelos prêmios que recebiam, 
destacando-se ou não, no mercado por conta disso (CORRÊA, 2006). 
A partir daí a capacidade criativa da agência passou a determinar as regras deste 
mercado. Com tamanha valorização, o departamento de criação era quem ditava as 
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regras da agência, fazendo com que o planejamento e o atendimento fossem aos poucos 
perdendo força e influência dentro da agência, para não criar atritos de relacionamento 
interno. “Em outras palavras, o pêndulo moveu-se muito para o outro extremo no qual 
somente a criação tinha a capacidade de criar, mais ninguém” (EMERICH, 1990, p.38). 
Segundo Amaral Filho (2004, p. 9) “... foi possivelmente também nesta época que o 
planejamento também alterou seu foco no país. Se tornou mais próximo da criação”. 
Na segunda metade dos anos 70 e na década de 80, outro departamento ganha força, a 
mídia, onde, pelo conhecimento e relacionamento que detinha sobre os meios, passa a 
cuidar do planejamento e da negociação das verbas (CORRÊA, 2006). 
Na década de 80, com a profissionalização das pesquisas de audiência, surge uma outra 
figura, os profissionais de pesquisa. Aos poucos o planejamento foi incorporando esta 
função, firmando sua atuação nesta área. “Neste contexto, os planos eram desenvolvidos 
pelo triângulo – Planejamento, atendimento e criação – constituindo-se no novo sistema 
de planejamento de algumas agências, que criava as bases para o pensamento 
estratégico de comunicação”. (CORRÊA, 2006, p.39) 
O processo iniciado nesta época aprimorou-se nos anos 90, mantendo-se de forma muito 
semelhante até os dias atuais. O atendimento assumiu funções administrativas, as 
demais áreas, inclusive o planejamento, assumiram funções técnicas, formando o 
fluxograma sob o qual grande parte das agências costuma trabalhar até hoje. O autor 
Corrêa (2006, p.39) afirma isso ao dizer que “As áreas de criação, de mídia e 
planejamento, em grande parte dos casos, ficaram nas mãos de especialistas”. 
Entretanto, nada é tão simples quanto aparenta, quando o assunto é planejamento de 
comunicação. Em pleno século XXI, sua função continua, em parte, indefinida, 
existindo muitas contradições entre as funções que o mesmo deve desempenhar. 
 
 
Mas Afinal, Por Que Tanta Confusão? 
 
Ao analisar as diferentes facetas interpretadas pelos planejadores ao longo das últimas 
quase cinco décadas, pode-se perceber que suas funções nunca foram completamente 
definidas. Sua própria origem já foi marcada por turbulências. Ele nasce num período 
problemático, em meio ao Pós-Guerra quando o poder do marketing e das vendas passa 
a disputar espaço com as finanças. O que importava agora era a lucratividade e não mais 
a expansão dos mercados. “O planejador surge desse cenário incerto e confuso dos anos 
60, com variações nos formatos, mas com a responsabilidade de restabelecer o “poder 
intelectual” da agência sobre o cliente” (AMARAL FILHO, 2004, p.10). 
Logo que se originou as funções do planejamento já foram controversas. Por volta dos 
anos 60, em resposta também a mudanças econômicas ocorridas naquela época nos 
Estados Unidos e na Inglaterra, origina-se nestes países o account planning 
(planejamento de comunicação). No modelo americano, a atuação do planejamento se 
aproximava do atendimento, buscando elevar o seu status. Esta definição se aproxima 
do planejamento estratégico, e tem como base a análise de dados quantificáveis, para 
dar sentido às estratégias de uma forma menos empírica, demonstrando como e porque 
se chegou a determinados resultados. Já na versão inglesa, o planejamento se 
aproximava da criação, isso porque era creditado a este departamento maior valor. O 
planejamento neste caso tinha a função de dar suporte à criação, fornecendo-lhe dados e 
inspirando-os para campanhas mais criativas.  
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A figura 1 ilustra tal cenário: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1 - Papéis Funcionais. 
Fonte: Amaral Filho (2004, pg.11.). 
 
No entanto, nem mesmo estas duas grandes correntes seguiam fielmente suas origens 
em cada localidade, alternando-se entre si conforme o perfil de cada agência, e o 
departamento que nestas empresas era mais valorizado, seja ele criação ou atendimento. 
As mesmas controvérsias também puderam ser percebidas no Brasil. Apesar de o 
planejamento ter sido implantado no país pelo modelo americano, a função do 
planejamento alternava de um extremo ao outro nestes quase cinqüenta anos, ora 
ficando ao lado dos atendimentos, ora ao lado da criação (AMARAL FILHO, 2004). 
Esta decisão sempre esteve intimamente ligada a fatores econômicos e também 
pessoais. Na recente história da propaganda, as exigências e a diferenciação do mercado 
eram realizadas por conta da criatividade. No entanto, com o passar dos anos a 
exigência por resultados tornou-se muito maior. Além disso, com o surgimento de novas 
mídias, a comunicação também se dividiu, originando bureaux, agências de marketing 
direto, promocional, entre outras, fazendo com que a agência criasse diferenciais para 
manter-se no mercado. Assim, de acordo com a necessidade da agência, a atuação do 
profissional pendia para o atendimento, quando estava vinculado a resultados 
quantificáveis, ou para a criação, quando este fosse o seu diferencial. 
Também influenciaram neste processo aspectos pessoais, embasados em uma briga de 
poder. É sabido que no Brasil, quem desempenhava o papel de atendimento eram 
geralmente os proprietários das agências. Sendo eles os responsáveis por todos os 
processos. Mas, com o passar dos anos as funções técnicas ganharam importância, e a 
criação publicitária passou a ser um fator de diferenciação de mercado. Por conta disso, 
a entrada de um novo ícone gerava conflito entre as partes. “A existência de um 
planejador, que traz pensamento lateral, foco qualitativo e formação genérica, 
representaria uma ameaça a seu poder junto ao cliente. E o último fator é desconfiança 
dos criativos, redatores e executivos de conta, para com a figura de uma elite 
intelectual.” (AMARAL FILHO, 2004, pg.3). 
Os conflitos existentes na entrada deste profissional no mercado denotam que os 
planejadores encontraram ao longo da história muita dificuldade para firmarem-se como 
departamento nas agências de propaganda. E provavelmente, as funções que 
posteriormente viriam a fazer parte deste setor, nem sempre foram de uso exclusivo 
dele. Para entender estes desafios, as páginas a seguir, trarão um relato da evolução 

 
Americano: Racionalizador e 
formalizador da publicidade 

 
Inglês: Parceiro da Criação 
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destes trabalhos, para aí sim, compreender a evolução do planejamento, que passou de 
simples ferramenta de trabalho para enfim fixar-se como um departamento. 
 
 
As Funções Desempenhadas Pelos Planejadores Ao Longo Da História 
 
Apesar de todos os conflitos existentes nestas cinco décadas, pode-se perceber que o 
planejamento sempre desempenhou um papel importante nas agências de propaganda. 
Inicialmente sendo apenas uma ferramenta, para posteriormente, com sua 
profissionalização tornar-se um departamento. 
Entretanto, uma coisa é fato, ele sempre foi um grande guarda-chuva do processo 
racional, tendo como características marcantes a pesquisa, sua forma consistente, 
estratégica e efetiva de ser e lidar com o mercado. Ao mesmo tempo não deixava de 
lado a criatividade, exigência da própria profissão de publicitário e também do mercado, 
que sempre lhe cobrou explorar novas possibilidades para fazer-se chegar até os 
consumidores. 
Não é de se espantar que este departamento originou-se dos processos de pesquisa, 
evoluindo com o tempo e adotando novas ferramentas de trabalho (WHAT IS 
ACCOUNT PLANNING, 2008). 
Porém, antes disso, seus benefícios já eram utilizados. Quem fazia uso destas 
atribuições, por volta da década de 50 e 60 eram os próprios atendimentos. O objetivo 
era criar uma metodologia mais sistemática, rígida e efetiva que promovesse o que os 
departamentos de marketing das grandes multinacionais exigiam na época – a 
lucratividade. 
Com a expansão dos meios midiáticos, quem fez uso do planejamento como ferramenta 
foram os profissionais de mídia, que ganharam força no mercado pelo conhecimento 
que detinham dos perfis dos veículos e audiência, e é claro do relacionamento que 
possuíam com estas empresas (CORRÊA, 2006). 
A necessidade pelo conhecimento destes meios e perfis de público, fez evoluir o 
segmento de pesquisas. Os profissionais responsáveis por esta tarefa, foram aos poucos 
evoluindo como profissão, dando origem aos departamentos de planejamento.  
O planejamento que antes era responsável pelas pesquisas, agora com o grande 
conhecimento técnico e visão sistêmica que possui, passou a incorporar novas 
ferramentas de trabalho, para que cada vez mais pudesse agir em prol de resultados 
mensuráveis. Neste momento ele passa não só a pesquisar, mas, entender o consumidor, 
apresentar soluções adequadas ao seu público-alvo e ainda assessorar a criação para que 
as campanhas, além de criativas, sejam também eficazes. Para exemplificar esta 
afirmação, toma-se como base a tabela abaixo, que relaciona com profundidade alguns 
dos papéis desempenhados. 
 
Tabela 1 – Papéis dos planejadores 
 

Meta-papel Sub-papéis 

Pesquisador 

Pesquisador de mercado 
Analista de dados e intérprete 
Moderador de grupo focal qualitativo 
Centro de informações 
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Antropólogo social 
Futurista/adivinho 

Voz do mercado Representante da audiência-alvo/Voz do 
consumidor 

Estrategista 

Pensador/estratégico/ desenvolvedor estratégico 
Planejador de comunicação e mídia 
Polemista/articulista 
“Insight miner” (como sintetizador da 
informação ao “insight” criativo) 
Consultor de novos negócios e produtos 

Canalizador criativo 
Escritor do brief criativo 
Aplicador do conhecimento 
Facilitador dos processos de brainstorming 

Facilitador e ativista dos processos Bom policial/mau policial 
Ativista de equipe 

Fonte: Amaral Filho (2004, p.4-5) 
 
A trajetória deste mercado leva a uma conclusão interessante. Como suas atribuições 
representavam um trabalho de base, ora para atendimento, ora para a criação, o pendulo 
se movia, impulsionado por uma briga pelo poder de um extremo ao outro. Se de um 
lado exigia do profissional uma postura extremamente rígida para trabalhar com os 
clientes, dentro da agência ele causava atritos com a criação pelas linguagens distintas 
de ambos. Com isso sua personalidade técnica e pragmática, inibia a visualização de sua 
criatividade. 
 
 
E Hoje, Quais São As Funções Dos Planejadores 
 
Atualmente, quase cinqüenta anos depois de seu surgimento, a posição dos planejadores 
dentro do fluxograma das agências ainda não está totalmente definida. Em grande parte 
dos casos, ainda é o atendimento quem realiza tal função, principalmente entre as 
agências de pequeno e médio porte. Por parte dos anunciantes, o correto entendimento 
da área também ainda é desconhecido. Os clientes, em alguns casos, avaliam o produto 
final, diga-se o documento (plano de comunicação), julgando-o burocrático e não 
correspondente as suas necessidades por resultados em curto prazo. Além disso, por 
enxergarem como produtos das agências de propaganda, única e exclusivamente, as 
peças publicitárias, julgam que o planejamento de comunicação é de responsabilidade 
da criação .  

 
Muitos executivos ainda acreditam que planejar uma campanha de comunicação é 
função do departamento de criação. Isso foi uma verdade em épocas passadas, em que a 
grande preocupação era a realização de uma campanha bonita...hoje a realidade é 
diferente. Criar uma campanha linda pode não resolver os problemas do cliente 
(LUPETTI, 2003, p.57). 

 
Entretanto, é perceptível, que teoricamente exista um consenso entre os objetivos a que 
se pré-dispõe este departamento. Ele é tratado como a base do processo de 
comunicação, responsável pela pesquisa e avaliação do cenário em questão, de ação 
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sistemática e estratégica, aonde conduz os processos internos da agência para que as 
soluções obtenham o máximo de retorno sobre os investimentos e ainda minimizem as 
chances de erro nos modelos propostos. Tal fato pode ser exemplificado com as 
afirmações dos seguintes autores: 

 
O planejamento de comunicação deve ser compreendido como uma derivada do 
planejamento de marketing. Como um processo administrativo e sistemático, teria a 
finalidade de coordenar os objetivos, estratégias e as diversas fases de uma campanha 
de propaganda, promoção de vendas ou relações públicas como os estipulados pelo 
marketing, procurando atingir o máximo de retorno sobre o investimento realizado. 
(CORRÊA, 1998, P. 75) 
 
“Antes de apresentar definições do planejamento, é preciso considerá-lo, sobretudo, 
como um ato de inteligência, um modo de pensar sobre determinada situação ou 
realidade, enfim como um processo racional-lógico, que pressupõe estudos, 
questionamentos, diagnósticos, tomadas de decisões, estabelecimento de objetivos, 
estratégias, alocação de recursos, curso de ações etc.” (KUNSCH, 2003, p. 203). 
 
O propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de processos, 
técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação viável de 
avaliar as implicações futuras de decisões que facilitarão a tomada de decisão no futuro, 
de modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz. Dentro deste raciocínio, pode-se 
afirmar que o exercício sistemático do planejamento tende a reduzir a incerteza 
envolvida no processo decisório, consequentemente, provocar o aumento da 
probabilidade de alcance dos objetivos e desafios estabelecidos pela empresa 
(OLIVEIRA, 1991, p. 21). 
  

Da mesma forma como há consenso entre os objetivos da área, há também um consenso 
entre as fases de um processo de planejamento, ou seja, nas diversas tarefas executadas 
para que seu trabalho possa ser desempenhado da melhor maneira. Analisando algumas 
referências bibliográficas que tratam do referido assunto comprova-se tal afirmação, 
deixando claras as atribuições deste profissional. 
 
Tabela 2 - Fases do processo de planejamento 
 
Identificação da realidade situacional 
Levantamento de informações 
Analise dos dados e construção de um diagnóstico 
Identificação dos públicos envolvidos 
Determinação dos objetivos e metal 
Adoção de estratégias 
Previsão de formas alternativas de ação 
Estabelecimento de ações necessárias 
Definição de recursos a serem alocados 
Fixação de técnicas de controle 
Implantação do planejamento 
Avaliação de resultados 
Fonte: (KUNSCH, 2003, p. 218). 
 
Tabela 3 – Fases do processo de Planejamento 
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Resumo da situação do mercado onde a empresa atua, seus produtos e serviços; 
Analise comparativa da concorrência sob os aspectos: 
Produto ou serviço 
Preço 
Distribuição 
Comunicação (Qualitativa ou quantitativa) 
Definição dos problemas e oportunidades 
Determinação dos objetivos de comunicação (diagnóstico) 
Posicionamento do produto ou serviço frente ao mercado 
Descrição do público alvo e áreas de atuação 
Definição dos objetivos e estratégias: de criação e de mídia 
Relação das peças publicitárias e discriminação de verbas de veiculação, produção, 
ponto de venda e pesquisas de avaliação de campanhas e/ou peças publicitárias; 
Determinação dos sistemas ou métodos de avaliação 
Cronograma de aplicação do plano 
Anexos (textos layouts, roteiros das peças criadas, programação de mídia, leis e 
regulamentos, qualquer outro assunto de interesse para a campanha). 
Fonte: (CORREA, 1998, p.79). 
 
Mesmo que na teoria haja um consenso entre as funções do planejamento, na prática 
isso ainda não acontece. Poucas agências possuem este departamento bem estruturado. 
Em algumas delas o próprio atendimento é quem ainda executa as funções do 
planejamento. Já em outras onde o departamento está estruturado, ele enfrenta algumas 
dificuldades para desenvolver o seu trabalho de forma plena. 
Tal afirmação poderá ser confirmada com a análise dos resultados de duas pesquisas 
realizadas. A primeira na cidade de Blumenau e a outra em Porto Alegre.  
No caso de Blumenau, a pesquisa realizada pela aluna Freiberger (2005), faz uma 
avaliação do setor de planejamento nas agências de Blumenau, tomando-se como base 
seis agências, todas contendo mais de sete anos de mercado. Neste estudo ela constata 
que a existência de um departamento estruturado para o desenvolvimento do 
planejamento ainda é recente, mas que o mercado vem aos poucos aceitando esta nova 
atividade. Entretanto, mesmo tendo um profissional de planejamento nestas empresas, 
nem sempre ele executa só esta função. “... hoje todas as agências entrevistadas possui 
um profissional atuando neste setor, não necessariamente desenvolvendo só funções 
destinadas ao planejamento.” (FREIBERGER, 2005 p. 59). O quadro abaixo deixa mais 
clara tal afirmativa. 
 
Tabela 5 – Função do planejador 
 
A O planejador exerce apenas a função de planejar 
B Planejamento também faz atendimento 
C O planejador exerce apenas a função de planejar 
D Planejamento também faz atendimento 
E Planejamento também faz atendimento 
F Planejamento também faz atendimento. Mas apenas aos clientes que já 

fecharam contrato. 
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Fonte: Freiberger (2005 p. 61) 
 
Já na pesquisa realizada em Porto Alegre, pela aluna Sica (2008), o objeto de estudo são 
as seis maiores agências da cidade. Neste caso, todas as agências possuem um 
departamento estruturado de planejamento. Nestas agências, o planejamento não é 
realizado para todos os clientes, sendo às vezes desnecessário em trabalhos menores e 
para clientes em que a agência já detém um bom nível de conhecimento “Já nas 
agências A, B e F reconhece-se que alguns trabalhos da agência não têm envolvimento 
do planejamento, por ser considerado desnecessário devido ao porte do trabalho e 
conhecimento do cliente em questão” (SICA, 2008, pg. 5). 
Com a análise do cenário atual percebe-se a distorção entre teoria e prática do 
planejamento, nas cidades de Porto Alegue e Blumenau, que ocorre tanto por 
dificuldades de entendimento por parte das próprias agências, quanto de seus clientes, 
que dificultam a implementação do planejamento em sua totalidade. Os maiores 
problemas estão relacionados à falta de conhecimento dos benefícios que a área pode 
gerar, a busca de resultados em curto prazo, aos custos na implementação da área e ao 
receio dos clientes em abrir informações confidenciais para as agências. 
 
 
Desafios Futuros – Para Onde Caminha Esta Área 

 
A presença de diversos artigos relacionados ao planejamento denota que a área tem sido 
alvo de discussões no segmento publicitário. Também não seria errôneo dizer que este 
movimento sinaliza a maior valorização que o setor vem conquistando ao longo destes 
últimos anos. Mas uma coisa é fato, as atribuições deste planejador têm sido cada vez 
mais solicitadas, tanto por agências quanto por clientes (WHAT IS ACCOUNT 
PLANNING, 2008). Isto porque os benefícios gerados por esta área começam agora a 
serem percebidos, seja por sua capacidade integradora, holística e de promover 
resultados, em curto e longo prazo. 
Isto não quer dizer que ele atualmente esteja caminhando para uma posição de destaque 
frente aos demais setores. Na verdade, ele agora está equiparando seu grau de 
importância às demais áreas e não atuando numa posição secundária, subordinado a área 
de atendimento, nem tão pouco a criação.  
Entretanto, ainda é muito cedo para afirmar um destino certo para a área, uma vez que 
não parece haver um consenso sobre uma posição definitiva no organograma das 
agências. Isto porque o processo é lento, e não acontece da mesma forma em todas as 
agências, assim como a inclusão das demais mudanças ocorridas ao longo destas cinco 
décadas. Em agências onde o departamento de criação é mais valorizado, o 
planejamento tende a ser um braço deste setor. E em outras agências, onde os 
atendimentos são mais valorizados, ou eles mesmos desempenham funções de 
planejamento, a figura do planejador se subordina a esta área.  

 
“Muita coisa mudou desde que deixamos de ser departamentos de pesquisa, 
é verdade, mas tem muita gente que ainda não entendeu... Atendimentos que 
acreditam que o papel do planejamento é suporte e não de linha de frente. 
Diretores de Criação em busca de “planejadores que não criem confusão” e 
não interfiram no processo criativo. Gestores de grandes agências que 
preferem ignorar qualquer discussão a respeito”. (WHAT IS ACCOUNT 
PLANNING, 2008). 
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Exceções à parte, no geral, as mudanças já começaram a acontecer neste mercado, 
favorecendo os planejadores. Exemplo disso, foi à inclusão do planejamento na tabela 
referencial do setor em Santa Catarina (Sinapro) ocorrida em 2006, e a mais recente 
separação, pela primeira vez, das categorias planejamento e atendimento dos dois 
maiores prêmios da publicidade brasileira: o prêmio APP (Associação dos Profissionais 
de Propaganda) 2007, e o Prêmio Caboré 2007. 
Parece que finalmente o planejamento está sendo reconhecido, sendo tratado de igual 
para igual frente aos demais departamentos da agência, trabalhando assim numa co-
parceria para encontrar soluções criativas e rentáveis para seus clientes. Esta percepção 
de valor, que o planejamento vem para somar e não tirar espaço das demais áreas tem 
impulsionado mudanças até estruturais em algumas das maiores agências brasileiras. 
Exemplo disso são as ações de duas grandes agências, a JWT Brasil (J.Walter 
Thompson) multinacional com filiais em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, e a 
Young & Rubicam, agência americana com sede em São Paulo, que reformularam 
recentemente suas estruturas, fazendo com que o planejamento trabalhe agora em 
parceria com a criação. 
 

O que mais mudou nos últimos anos foi, sem dúvida, o fato de um trabalho 
colaborativo entre planejamento e criação se tornar uma premissa, e não 
mais uma discussão, ao menos nas agências sérias. Hoje a discussão é muito 
mais sobre a contribuição que o planner pode dar para a agência como um 
todo estar mais preparada para este consumidor refratário à propaganda. 
(FUJIOKA, 2008). 
 
Atualmente, no Rio Grande do Sul, há um desenvolvimento intenso da área 
de planejamento, como também ocorre em outros mercados. Mas há ainda 
apenas um pequeno grupo de agências que atuam efetivamente com áreas de 
planejamento plenamente consolidadas. O planejamento, em geral, surgiu 
como uma “central de informações”, agregou funções de marketing 
estratégico, e ainda apóia o desenvolvimento de sistemas de informações e 
pesquisas de mercado. Há uma nova geração de profissionais de muito boa 
qualidade sendo formada. De 2 ou 3 anos para cá, desenvolveu-se a 
integração do planejamento e da criação. (HAAG, 2008) 

 
Estas mudanças sinalizam uma nova fase para o planejamento de comunicação, uma era 
de equilíbrio entre razão e criatividade. Quando ele se originou era racional ao extremo. 
Entretanto, sua rigidez e técnica tornavam o resultado burocrático, causando 
desentendimentos com a criação, que tinha um trabalho mais solto e subjetivo, e 
também com atendimentos, pelo receio deste grupo em perder suas contas. O que se vê 
agora é um trabalho de co-parceria, principalmente entre atendimentos, criação e 
planejamento.“Nós do Planejamento temos que entender tanto quanto, sendo o braço 
direito do Atendimento para entender o Business, e a ponte para levar este entendimento 
de business para a Criação” (CRAVEIRO, 2008). 
 
A tarefa de criar passa a ser de responsabilidade deste todo, assim como a criação 
também passa a acompanhar de perto os negócios do cliente. O trabalho passa a ser 
linear e integrado, para resultar em soluções criativas e rentáveis na construção de 
marcas fortes, que agreguem valor a seus clientes e promovam um grande envolvimento 
com seus públicos. Neste cenário as agências passam a ser consideradas “centros de 
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pensamento estratégico”, valorizadas não só por sua capacidade criativa, mas também, 
pela capacidade estratégica em pensar integralmente no negócio de seus clientes, 
encontrando soluções para as diferentes maneiras onde as marcas entram em contato 
com seus públicos-alvos (SICA, 2008). O papel do profissional de planejamento neste 
processo é o de conduzir o raciocínio, fazendo com que todos os departamentos estejam 
alinhados, e em perfeita harmonia, definam e projetem no mercado a imagem de seus 
clientes, fazendo com que seus trabalhos funcionem da melhor maneira possível. 
(CAVALCANTI, 2008) 
 

O diferencial da NBS e o orgulho que tenho da minha na área não é por 
termos um belo Planejamento e uma bela Criação. É que aqui o 
Planejamento e a Criação trabalham de mãos dadas mesmo. A integração é 
muito grande. Estou careca de ver Criação tratar com desdém o 
Planejamento. Estou careca de ver Criação simplesmente ignorar Briefing e 
fazer ao contrário...Estou careca de ver Planejamento ser feito depois da 
campanha criada, e o Planejamento ser apenas um racional de defesa e de 
sustentação da campanha criada... (CRAVEIRO, 2008) 

 
Desta forma, pode-se vislumbrar um crescimento ainda mais profissional para a área de 
planejamento. Sua posição integrará a base, o desenvolvimento e finalização dos 
trabalhos. Sua tarefa, agora mais do que nunca, será entender e traduzir o negócio de 
seus clientes, para que, em parceria de atendimentos, criativos, mídias, produção, e 
outras áreas, sejam apresentados às soluções que coloquem seus públicos alvos em 
contato com as marcas e que estas realmente façam à diferença na vida destas pessoas.  
 
 
Considerações Finais 
   
Com o resultado deste estudo pode-se perceber que a entrada de um novo personagem 
nas agências de propaganda, mexeu com os brios dos profissionais já existentes, 
forçando uma evolução no mercado publicitário.  
O planejamento que veio para somar e não excluir departamentos, preenchendo uma 
lacuna existente entre cliente e agência, enfrentou preconceitos ao longo da história para 
colocar em prática seu trabalho e sua importância receber o devido reconhecimento. Sua 
origem pragmática, rígida e racional deixou inseguros os atendimentos, por conta de 
uma aproximação do planejamento com seus clientes e conflitos com a criação, por 
conta da não compreensão entre estas linguagens distintas. 
Mesmo assim a formação do triângulo - atendimento, planejamento e criação – foi 
inevitável, essencial para uma nova forma de atuação das agências, que além de 
criativas passaram a ser também efetivas. Entretanto a atuação do planejamento neste 
momento ainda não tinha o mesmo peso que as demais áreas. Ora ele servia de base 
para a criação, ora para o atendimento, dependendo das necessidades que o mercado 
impunha na ocasião. 
Em muitos casos, principalmente entre as pequenas e médias agências, este é ainda o 
cenário da realidade atual. Entretanto, a evolução do setor já começa a ser percebida. 
Sua valorização, antes velada, agora ganha maiores proporções. Por méritos dos 
próprios profissionais e também por imposições do mercado, que exige cada vez mais, 
formas de mensurar o trabalho das agências. 
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Esta nova realidade, lança também novos desafios para o departamento de 
planejamento, para que sua evolução passe a ser uma crescente. A tendência é que estes 
planejadores entendam cada vez mais a estrutura empresarial de seus clientes, passando 
não só a pensar estrategicamente a comunicação, mas também seus clientes como 
negócio. O que lhes exigirá um enorme conhecimento não só de seus públicos, mas 
também de áreas correlacionadas. Além disso, sua atuação incluirá atividades práticas, 
acompanhando de perto a implantação de suas estratégias, mensurando resultados e 
flexibilizando as ações para que elas correspondam aos objetivos traçados. 
Este cenário deve independer do tamanho da agência, uma vez que a atuação do 
planejamento mostra-se essencial, conduzindo o pensamento para que o resultado do 
todo seja unilateral, ou seja, caminhe para a mesma direção. 
Enfim, haverá no mercado sempre espaço para os bons profissionais. Cada um agindo a 
sua maneira, em função do todo. Afinal, a integração é fundamental para o trabalho da 
agência. E o bom planejador deve saber incorporar este espírito, uma vez que, seu 
trabalho dependerá do conjunto de habilidades das outras áreas da agência para encantar 
e promover soluções integradas. Sua função nesta nova realidade, deixa de ser única e 
exclusivamente o fio condutor do insight criativo, mas sim de todo o processo, 
entendendo do cliente e das áreas afins, racionalizando o abstrato, inspirando a criação, 
sabendo vender seus projetos, acompanhando a implantação dos processos e finalmente 
medindo os resultados de seu trabalho para que ele seja cada vez mais eficaz. 
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