
Tirando proveito da globalização
País está no período ideal para firmar sua imagem competitiva no cenário internacional de fornecedores
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Este é o momento de o Bra-
sil leia-se aqui de esforços
conjuntos do governo e da
iniciativa privada investir
na construção de uma imagem
competitiva no cenário inter-
nacional para se firmar como
um grande fornecedor global
de publicidade e propaganda
nos mais diversos âmbitos
dessa cadeia. É o que aponta
um estudo recém-concluído
pelo professor Ilan Avrichir,
da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM)
de São Paulo, que buscou
identificar de que maneira o
mercado publicitário nacional
tem aproveitado as possibilida-
des de exportação de serviços
surgidas com a intensificação
do off-shoring, que abre espa-
ço para criação e produção de
campanhas a serem veiculadas
em outros países.

Silverman,: olhar de fora pode aumentar as
chances de inovar na comunicação

Para dar a dimensão do
volume de oportunidades des-
se segmento, ele cita que as

agências de propaganda
movimentam cerca de
US$ 50 bilhões por ano
em produção publicitá-
ria nos Estados Unidos.
Apenas para servir de
parâmetro, somente em
web design são empre-
gadas 40 mil pessoas,
que ganham, em média,
US$ 50 mil por ano. Se
a indústria publicitária
conseguir trazer para o
Brasil 1% desse número,
existe a possibilidade
de criar-se aqui prati-
camente um novo mer-
cado, explica Avrichir,
contextualizando que o
off-shoring de serviços
é uma tendência mundial
que cresce 30% ao ano.

De acordo com o professor
da ESPM paulista, o que se vê
hoje no País é um avanço na

exportação de produção e uma
movimentação ainda tímida

- e restrita à América Latina
- na área de criação. Segundo

ele, é natural que esse pro-
cesso tenha início pela venda
de produção audiovisual para
o exterior. "Concordo que o
caminho mais simples para o
desenvolvimento desse pro-
cesso deve ser o que começa
pela produção. Mas a hora
de demarcar território para
as outras atividades é agora,
ou vai acontecer o que vimos
no setor de software: a índia
tomou o espaço e ficou muito
difícil sermos mais competiti-
vos do que eles", comenta.

CRIAÇÃO EXPORTADA
Mas, apesar das dificul-

dades ainda gritantes para
exportar seus serviços e produ-
tos relacionados à criação, as

agências brasileiras começam
a buscar e ganhar espaço no
mercado internacional. Escri-
tórios brasileiros da Ogilvy,
da McCann-Erickson, da Neo-
gama/BBH e da JWT já foram
responsáveis por algumas das
principais campanhas de seus
anunciantes internacionais,
especialmente para países la-
tino-americanos.

Outro ponto importante é
que o impacto da globalização
na propaganda tem possibili-
tado às empresas contratantes
desses serviços aproveitar o
que há de melhor nas diferen-
tes nações. "Mas aí está também
uma grande oportunidade para
as agências, já que há espaço
para 'falar' de produtos glo-
bais que, justamente por isso,
requerem linguagem univer-
sal", destaca Brian Silverman,
professor de estratégia inter-
nacional na Rotman School of

Espaço no mercado internacional
Desde a criação do FümBrazil,

em 2003 - - grupo ligado à Asso-
ciação Brasileira da Produção de
Obras Audiovisuais (Apro) - -, as
produtoras brasileiras passaram
a explorar melhor o mercado in-
ternacional. Contudo, ainda que
daquela época até hoje a entidade
realize diferentes ações para pro-
mover a imagem das empresas
nacionais do setor no exterior, o
crescimento dos serviços presta-
dos para outros países também
se deve a iniciativas isoladas das
próprias produtoras. Nos últimos
anos, elas incrementaram suas
operações internacionais e atual-
mente, além de prestar serviços
técnicos para estrangeiros, ad-
quiriram a confiança de agências
de outras nações para produzir
inteiramente os filmes. Com isso, a
Apro estima que o mercado inter-
nacional de produtos audiovisuais
movimente algo em torno de US$
9 bilhões anualmente.

A Bossa Nova não perdeu tem-
po em se preparar para abocanhar
parte desse bolo. A empresa decla-
ra que, atualmente, cerca de um
terço do seu faturamento advém
das produções para o mercado
internacional. Por enquanto, ela
tem trabalhado principalmente
com a exportação de filmes para a
América Latina. A produção mais
recente foi feita para a marca Su-
crilhos, da Kellogs, com comercial

dirigido pelo brasileiro Giuliano
Saad. Veiculada em julho, a cam-
panha foi criada pela Leo Burnett
Guatemala com filmagens no
Brasil e finalizada em Toronto, no
Canadá. Além do mercado nacio-
nal, a peça foi exibida no México e
em países da América Central com
versões em espanhol.

Para conquistar jobs como
esses, a Bossa Nova conta com
algumas parcerias com produtoras
nos Estados Unidos. "A demanda
de trabalho que recebemos para
o mercado hispânico vem dessas
alianças", explica Irmã Palma,
produtora executiva para o mer-
cado internacional. Além disso,
ela mesma, por ser mexicana,
atua em seu país para trazer pro-
duções internacionais. O México
é um dos principais destinos das
iniciativas da Bossa Nova. Neste
ano a empresa já finalizou três
projetos para o exterior: dois
filmes com direção de Paula Tra-
bulsi para a marca Palmolive, da
Colgate, criados pela Y&R Nova
York; outros dois com direção de
Marcelo Presotto para Gatorade,
desenvolvidos pela DDB México,
e um último, também de Paula
Trabulsi, para a marca Citrics,
do mesmo cliente, com criação
também da DDB México.

Irmã afirma que conquistar
a confiança das agências inter-
nacionais é imprescindível para

todo esse processo - - algo que,
segundo ela, vem com o tempo,
em decorrência dos resultados
de trabalhos anteriores. "Depois
de um job realizado, o diretor
de produção da agência passa
a conhecer as produtoras de
outros países que têm know-how
suficiente para desenvolver a
campanha", diz. Daí a Bossa Nova
começar a explorar mercados
além das fronteiras da América
Latina. Um exemplo é o trabalho
desenvolvido para a Colgate, com
elenco de atores das Filipinas,
para ser veiculado naquele país.

EQUIPE ESPECÍFICA
A Jodaf Mixer é outro exemplo

de produtora brasileira que vem
atuando com sucesso internacio-
nal. Para tanto, a empresa criou,
há dois anos, um braço específico,
com foco nesse mercado. A Jodaf
Mixer Internacional é responsável
pela captação de produções para
publicidade no estrangeiro e já fez
com que os produtos exportados
representem 10% do total do fa-
turamento da empresa. A unidade
está sob comando da diretora
de produção Érica Coelho e das
gerentes internacionais Renata
Fraga e Isabelle Hahn.

A partir desse trabalho a
empresa já realizou 32 produ-
ções que tiveram como destino
os principais países da Europa,

América Latina e até
os Estados Unidos.
Em 2005, a Jodaf
acumulou quatro
Leões no Festival de
Carmes e foi premia-
da em Titanium por
conta da produção de uma cam-
panha de Mini Cooper, criado pela
agência Crispin Porter + Bogusky,
de Miami, em aliança com a pro-
dutora americana Hungry Man.

Mas, além de trabalhar em
parceria, a empresa conquistou
confiança suficiente de agências
e produtoras internacionais para
produzir inteiramente alguns
trabalhos. O sócio-diretor da
Jodaf, João Daniel Tikomiroff,
explica que não é apenas a Amé-
rica Latina que absorve a de-
manda externa. Nos últimos dois
anos, os principais trabalhos da
Jodaf tiveram como destino os
mercados norte-americano e
europeu. Um dos mais recen-
tes foi realizado para a marca
Mentos, do fabricante italiano
Perfetti. Foi a primeira vez que a
empresa resolveu produzir uma
campanha fora de Londres, onde
concentra sua comunicação nas
mãos da BBH. A última ação
contou com a criação da Neoga-
ma/BBH Brasil e foi filmada pela
Jodaf com direção do próprio
Tikomiroff. A veiculação, por
enquanto, ocorre na América

Cena do filme da Bossa Nova, com direção de
Paula Trabulsi, para o Gatorade Citrics, criado
pela DDB México e veiculado naquele país

Latina, mas há abertura para
veiculação em países europeus.

Além desse exemplo, a Jodaf
produziu recentemente dois filmes
do produto Dawn Liquid Soap,
para a Brommley Comunications.
Eles foram exibidos exclusivamen-
te nos Estados Unidos. No ano
passado, a produtora ganhou ex-
periência com a agência ao realizar
um comercial para o absorvente
Always, do mesmo fabricante,
também dirigido por João Daniel.

O empresário e diretor conta
que novos mercados começam a
se abrir para a Jodaf. Em 2005,
MichelTikomiroff- -filho de João
Daniel- - chegou a dirigir um fil-
me para Nescafé na Rússia, cria-
do pela agência local Melan. Nes-
se trabalho, a Jodaf contou com
serviços de produção da também
russa Okey Dokey. Atualmente a
Jodaf trabalha com outros três
orçamentos para exportação que
ainda não estão fechados: um de
Procter & Gamble para veicula-
ção nos Estados Unidos e outros
dois de fabricantes de carros para
o Japão e a Alemanha.
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Management, da Universidade
de Toronto, e editor do Journal
of International Business.

Segundo ele, estaria justa-
mente neste "olhar de fora" a
grande possibilidade de criar
algo novo, um apelo diferente
daquele que associa o Brasil
somente ao carnaval ou ao Rio
de Janeiro. Avrichir completa
afirmando que "ainda existe
uma certa 'caipirice' no pro-
fissional brasileiro ao tratar
com organizações globais, por
isso muitas agências acabam
contratando profissionais de
outros países para exercer
aqui essas funções". Já Moacir
Miranda, da Faculdade de Eco-
nomia e Administração da Uni-
versidade de São Paulo (FEA-
USP), acrescenta que 20%
das empresas brasileiras têm
alianças estratégicas mundiais,
mas o perfil das exportações
ainda é muito reativo, já que
elas primeiro se preocupam
em consolidar seus resultados
no Brasil para depois buscar
novos horizontes.

INICIATIVAS NACIONAIS
Conseguir criar para outros

países é o desafio que algumas
agências publicitárias procu-
ram superar. Um bom exemplo

Zunino: escolha de produtora sempre
parte do diretor de criação de cada campanha

é o da Ogilvy, que exporta
seus trabalhos principalmente
para a América Latina. No ano
passado, a agência criou um
comercial para Dove, com cria-
ção brasileira, que foi filma-
do pela produtora Argentina
Bros Garcia, do México, para
veiculação no mesmo país.
"Não teve relação com a vei-
culação no país de origem da

produtora, mas sim
com o fato de que a
empresa nos deu a
melhor resposta de
produção", afirma
Luis Musa, diretor
nacional de aten-
dimento da Ogil-
vy. Segundo ele,
para ganhar cada
vez mais espaço no
exterior, as agên-
cias devem come-
çar a se preocupar
em trabalhar uma
grande idéia para
o anunciante que
procure transcen-
der o regionalismo
dos mercados.

Vale lembrar que
o desempenho do
Brasil no Festival
de Cannes deste
ano, abaixo do es-

perado, mostrou que a criação
nacional ainda carece de idéias
que ultrapassem certos regio-
nalismos aos quais o País está
acostumado. "É para questões
como essa que precisamos
olhar, a fim de comparar as
iniciativas brasileiras com o
que os outros estão fazendo
lá fora", ressalta o professor
Avrichir. "Enquanto o Brasil
tinha um lounge em Cannes

- um passo muito importante,
evidentemente —, a África do

Sul realizou três eventos de
altíssimo nível, para públicos
diferentes", diz, ressaltando
que países como Canadá e
Austrália estão bem à frente do
Brasil no que tange à constru-
ção de uma boa imagem com
relação à oferta de serviços
off-shoring.

Para muitos especialistas
do mercado de comunicação,
as agências brasileiras pre-
cisam deixar de olhar para o
próprio umbigo e ampliar os
horizontes para o mundo. O
estudo da ESPM, contudo,
diz que esse é um ponto que
divide os profissionais por
aqui, visto que vários deles
consideram o entendimento
da cultura local como impres-
cindível ao desenvolvimento
de uma campanha.

A McCann-Erickson Brasil é
outra agência que tem procu-
rado se destacar no mercado
internacional para gerenciar
campanhas globais de seus
anunciantes. A empresa incum-
biu dessa função a diretora de
produção, Cris Partel. "Muitas
vezes é o cliente que pede um
custo melhor para a produção
e uma linguagem diferente da
que está sendo usada no Brasil,
e temos que conhecer bem o
mercado latino-americano para
atender a essas solicitações",
afirma a chairwoman da Mc-

Cann-Erickson, Adriana Cury.
"O resultado acaba sendo um
híbrido do que de melhor cada
país tem a oferecer", conclui.

EXEMPLO COCA-COLA
Acostumada a esse ritmo de

globalização, a Coca-Cola, por
exemplo, procura sempre abrir
pequenas concorrências para
cada trabalho. "Nessa toada,
ninguémvserá mais de ninguém*
e iremos cada vez mais procu-
rar trabalhar em cima de idéias
inovadoras para conquistar
clientes", afirma Adriana.

O presidente da JWT Brasil,
Stefano Zunino, que também é
responsável pelo atendimento
de contas globais da agência

caso das marcas Lux e
Seda, da Unilever -, diz que
sua empresa tem se esforçado
para aproveitar o melhor de
cada país latino-americano
no momento de produzir uma
campanha. Por isso, ficou
mais comum a participação de
unidades de diferentes regiões
na produção de um trabalho.
Segundo ele, a escolha da
produtora sempre parte do
diretor de criação responsável
por cada campanha. "Apenas
em um segundo momento
avaliamos a equação de valor
para observar a viabilidade de
filmar em determinado país",
afirma Zunino.
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