
“Nunca houve tantas mudanças na propaganda” 
  
Para presidente mundial da FCB, individualização e digitalização são a coqueluche do setor. O 
presidente mundial da Foot Cone & Belding Worlwide (FCB), Brendan Ryan, faz anualmente 
cerca de 40 viagens por ano. Ryan trabalha numa companhia de agências que pertence ao 
gigante Interpublic Group, terceiro maior conglomerado de comunicação em todo o mundo. 
Quando se pensa que um ano tem, em média, 54 semanas, parece muito. Mas, ao lembrar 
que o executivo tem de 197 escritórios em 109 países para visitar, nem parece tanto assim.  
 
Para os que acham que viajar a trabalho atrapalha a produtividade de um profissional, a 
trajetória de Ryan mostra o contrário. Nos últimos cinco anos - bastante turbulentos no 
mercado mundial e especialmente complexos no setor de publicidade -, Ryan conseguiu dobrar 
o faturamento da FCB Worldwide, para mais de US$ 1 bilhão.  
 
Visão pelo planeta afora  
Tamanha visão de mundo é rara e diante de tudo o que vê planeta afora, Ryan afirma: "Estou 
há muito tempo no negócio da propaganda e nunca antes ocorreram tantas e tão grandes 
mudanças em todos os aspectos do negócio. Mudaram as relações entre as agências e os 
clientes, entre os consumidores e os clientes e entre os clientes e as agências. Nesse mercado, 
quem não reconhecer isso imediatamente, está morto", considera o especialista.  
 
Depois de vir ao Brasil no ano passado e de voltar este ano para participar do MaxiMídia 
(evento organizado pelo Grupo Meio & Mensagem), Ryan diz acreditar que mesmo as 
diferenças entre os mercados estão diminuindo mais rápido.  
 
"O mundo está tão pequeno e a velocidade muitas vezes é um instante", considera o 
publicitário. Historiador de formação, Ryan prevê que as duas palavras que vão ser cada vez 
mais usadas no mundo da publicidade são individualização e digitalização. "A criatividade vai 
florescer em criar mensagens que as pessoas vão querer escutar e que vão estar alinhadas 
com estas duas palavras", diz o presidente da FCB.  
 
Efeitos da internet  
"Nunca antes houve um fenômeno como a internet. Esta é uma mídia que em menos de uma 
década atingiu 80% dos lares norte-americanos. Ela se espalha como água, encontrando seu 
próprio caminho." De acordo com uma pesquisa apresentada por Ryan, 87% dos adolescentes 
entre 12 e 17 anos usam a internet. Em 2000 eram 73%. Entre os adultos, 66% usam 
internet, um belo crescimento desde 2000, quando 56% usavam a web. Hoje, no mercado 
norte-americano, 75% das reservas de passagens aéreas ocorrem pela rede e 65% dos 
compradores de eletrônicos primeiro consultam a internet.  
 
Ryan mostra números que desmentem quem despreza a internet como força de vendas. De 
acordo com uma pesquisa realizada nos EUA, 37% dos entrevistados afirmou que pretendia 
fazer suas compras de fim de ano pela internet. O e-commerce só perdeu de redes de 
desconto como Wal-Mart e Target (67%) e praticamente encostou nas cadeias de lojas 
nacionais como Sears e JC Penney, que tiveram 39% da preferência.  
 
Entretanto, segundo o presidente da FCB Worldwide, o papel da televisão como mídia não está 
diminuindo, só mudando. Segundo uma pesquisa apresentada pelo executivo, nunca antes o 
norte-americano passou tanto tempo com a TV ligada em casa. Entre setembro de 2004 e o 
mesmo mês de 2005, foram 8.11 horas por dia nos lares e, em média, 4.32 por pessoa. Ou 
seja, se as pessoas dormem oito horas, é possível dizer que as pessoas passam 25% do seu 
tempo acordadas com a TV fica ligada.  
 
No mesmo período entre 1991 e 1992, a média por lar era de sete horas e por pessoa de 406 
horas.  
 
 
 



E naquele tempo ainda não existia internet. "Os que muita gente no negócio da propaganda 
ainda não se deu conta é de que o comercial de TV e o anúncio impresso estão em fase de 
expansão, só que hoje seu papel será dirigir o consumidor para aprofundar sua relação com a 
marca por meio da internet", diz Ryan, que cita uma campanha realizada nos Estados Unidos 
para o laboratório Ely Lilly para sugerir um teste sobre distúrbio de déficit de atenção na 
internet, a qual teve resposta de mais de 1 milhão de pessoas.  
 
Interesse do consumidor  
Ryan adverte, entretanto, que o aumento do elenco de possibilidades não exige que os 
profissionais de propaganda fiquem reinventando a roda. "Só é preciso saber colocá-las juntas 
da forma mais conveniente."  
 
Na sua visão, a forma mais conveniente é a que desperta o interesse do consumidor. Hoje 
cada vez mais as pessoas têm o poder de escolher que mensagens querem ouvir. "Depois da 
TV on-demand e da web em banda larga, as pessoas só assistem o que querem. Você não 
pode entediar uma pessoa até ela comprar seu produto, você tem de entretê-la."  
 
Mas Ryan chama a atenção para o fato de que este poder vai além do mundo publicitário. 
"Varia por produto, mas em muitos casos os consumidores chegam a determinar o quanto eles 
querem pagar por um produto." Isso, na sua visão, reforça a idéia de que a melhor alternativa 
é trabalhar com os conceitos de digitalização e personalização. "A capacidade de atingir as 
pessoas diretamente é cada vez mais decisiva para o sucesso. No Brasil, o trabalho de 
agências que possuem um banco de dados detalhado vai fazer cada vez mais diferença na 
comunicação corporativa."  
 
Outro aviso do novaiorquino: a competição que já é brutal vai se intensificar ainda mais e com 
uma agravante: não se sabe mais quem serão seus competidores. "Quando a Sony, inventora 
do walkman, poderia imaginar que seu maior competidor em música portátil acabaria sendo a 
Apple? Mas a criação do iPod mudou toda a relação de forças."  
 
Criatividade se fortalece  
Na visão de Ryan, a verdade é que a criatividade está no coração de tudo que os publicitários 
fazem. "A criatividade conduz ao sucesso e sem ela a comunicação publicitária seria comum e 
seria um fracasso. O mundo de hoje exige que sejamos integralmente criativos", finaliza. 
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