
De clientes a 
seres humanos 
Vice-presidente do conselho do Omnicom Group, Tim Love 
atua hoje focado no fomento de processos colaborativos en
tre todas as empresas do conglomerado, visando incrementar 
a qualidade do serviço prestado a clientes das agências globais da rede, caso 
de TBWA, DDB e BBDO. Nesta entrevista, antecipando sua participação no 
MaxiMídia 2007 (c'uja apresentação tem como tema O Fim da Globalização -
A Batalha entre a Miopia e a Autonomia), Love discorre sobre como a globalização acabou gerando 
a ascensão dos clientes ao seu real papel de indivíduos, em detrimento das generalizações, e como a 
tecnologia amplia exponencialmente esse novo poder atribuído às pessoas na sociedade de consumo. 

ALI550N ÁVILA 

Meio & Mensagem — 0 que o senhor conhece do 
mercado brasileiro e quais as suas impressões sobre 
ele? E o que podemos esperar de sua apresentação no 
MaxiMídia 2007? 

Tim Love — Sobre o Brasil, minhas lembranças 
remetem à década de 90, quando alguns clientes 
me pediram para visitar o País e dar algumas 
sugestões para o desenvolvimento de trabalhos, 
como a Procter & Gamble e a Nissan. É um mer
cado cheio de profissionais criativos e talentosos, 
com um pensamento avançado, sempre ganhando 
prêmios em escala global. Isso sem contar a riqueza 
musical, cultural e artística. Um país interessante, 
muito aberto às novas idéias. Sobre a apresentação, 
ainda estou trabalhando nela. Eu sempre procuro 
me informar muito sobre o país e as pessoas que 
vou visitar para que eu possa contribuir da melhor 
forma possível. Mas com certeza vou falar bastante 
sobre a globalização, o papel das pessoas e o atual 
momento da nossa indústria da comunicação. 

M&M — Suas apresentações atualmente costumam 
discorrer sobre o cruzamento entre a globalização, a 
importância das pessoas nesse contexto generalizante 
e os novos pontos de contato entre marcas e consu
midores. 0 senhor acredita que é possível aplicar um 
discurso único sobre esse processo em qualquer país, 
circunstância econômica ou ambiente cultural? 
Love — Sem dúvida, nós olhamos para a base da 

pirâmide, como faz Prahalad (o indiano C. K 
Prahalad, autor de vários livros de sucesso e 
especialista em estratégias empresariais), uma 
leitura que recomendo. Eu vou tratar desses ele
mentos durante minha exposição. Certamente há 
separação econômica no planeta, o que representa 
um grande problema e um desafio para países e em
presas. No caso da comunicação, a proliferação de 
mídias e o excesso de informação estão mudando 
o modo de ser das pessoas, em um efeito diferente 
em cada mercado. Mas os limites geográficos e 
econômicos estão desaparecendo. 

M&M — Mas o senhor acredita que podemos falar de 
um modo único de consumir mídia ou de um compor
tamento único dos consumidores? 
Love — Creio que estamos focados nos indivíduos, 
mais e mais, a cada dia. Não acredito em consumi
dores globais, apenas em pessoas. São situações 
diferentes, porque uma coisa é a queda das fron
teiras econômicas perante a geografia e outra é a 
postura das pessoas diante do mundo como um 
todo. Estamos falando de outro referencial. Além 
disso, os indivíduos têm cada vez mais controle 
sobre aquilo que querem consumir, as informa
ções que querem receber. Eles estão se tornando 
incrivelmente importantes uns para os outros, 
ficando sensíveis às culturas diferentes e ao que 
importa para pessoas que não elas mesmas. Esta

mos conectados em todos os lugares, o que muda 
a idéia de geografia e sociedade. No momento em 
que nos abrimos, deparamo-nos com todo tipo de 
novidade interpessoal, não importando como o 
indivíduo do outro lado é ou de onde provém. A 
ascensão do acesso à internet através de celulares 
vai tornar isso tudo ainda mais dinâmico, de um 
modo como nunca vimos na história. Isso tem um 
impacto enorme na nossa indústria. Com certeza o 
mercado brasileiro entende esses elementos muito 
bem e sabe da responsabilidade social, que passa 
a se unir a qualquer responsabilidade comercial. 

M&M — Dentro disso, vemos muitas marcas tentando 
humanizar-se, no sentido de ter uma personalidade, 
um caráter ou comportamento. Ao mesmo tempo. 
falamos agora de indivíduos em detrimento do global. 
0 movimento de as empresas transformarem marcas 
em uma única grande"persona" não seria, desse modo, 
contraditório? Ou esforços locais de comunicação po
dem multiplicarum posicionamento único? 
Love — Referência é um aspecto fundamental na 
comunicação de marca de qualquer espécie. Com o 
acesso livre à informação, em tese sem intermediá
rios, é importante para as marcas gerarem verdade, 
consistência e propósito naquilo que estão fazendo. 
As marcas estão mais transparentes do que nun
ca. Posso achar tantas coisas na rede que, se uma 
marca não deixar claro o que ela é, não haverá 



consolidação. É fácil para uma pessoa saber se as 
promessas de uma marca são verdadeiras ou não. 
É impossível atuar sem responsabilidade hoje. 

M&M — Quais as oportunidades para as agências lo
cais nesse contexto de "pensar global e agir local" das 
empresas e suas relações com prestadores de serviços 
em comunicação? 
Love — Mais uma vez, o que importa é a referência. 
Não basta ser local: é preciso encarar o consumidor 
como o meu cliente, tanto ou mais que o anunciante 
em si. Isso não tem a ver necessariamente com uma 
agência local. Uma agência pode até se beneficiar de 
uma perspectiva mais ampla, desde que saiba que 
muito do que o seu cliente faz e deve fazer vem e 
evolui naturalmente dos consumidores. Precisamos 
ter relevância social e criativa. Nesse pensamento, 
devemos lembrar que o boca-a-boca passou a ter um 
papel impressionante para as marcas nos últimos dez 
anos. As agências locais podem ser particularmente 
importantes em um contexto dessa natureza. 

M&M — 0 que essas agências precisam mostrar e em 
que devem acreditar para se tornarem atraentes? 
Love — Elas devem contar com insights superiores aos 
da concorrência no que diz respeito a compreender 
os consumidores, por exemplo, e grande percepção 
cultural do ambiente em que atua, com riqueza e sig
nificação, de modo que isso possa ser transferido para 
as marcas, ligando-as a elementos históricos, culturais 
e sociais de uma região. Tudo isso é necessário porque 
o consumidor não tem mais interface apenas com a 
sua cultura; há interface e interação com todo tipo 
de informação. Se uma agência local entender isso e 
estiver próxima de uma massa de consumidores, ela 
estará dentro do contexto mundial de transformação 
do cenário da comunicação. 

M&M —0 que o Omnicom Group está fazendo para apli
car na prática pontos de vista como os seus? Podemos 
citar algum exemplo? 
Love — Não é de hoje que sabemos da necessidade 
de colaboração com parceiros estratégicos de modo 
muito estreito em diversas disciplinas e circuns
tâncias. Só assim conseguimos encontrar maneiras 
de cumprir esse papel em que acreditamos. Mais 
do que isso, não apenas com parceiros externos 
como com integrantes da rede, desenvolvemos 
essa colaboração construtiva. Não acreditamos em 
colaboração através da intimidação, de um cabeça 
de rede sobre outros. Esse modelo é antigo. Ter 
uma idéia central é diferente de não estar aberto 
para contribuições. Agregar só favorece o trabalho 
de todos e o resultado do cliente: diferentes países, 
empresas e ferramentas que atuam em prol de uma 
companhia ou marca precisam intercambiar tudo o 
que fazem. É uma cadeia de valor de colaboração, 
que funciona adaptada ao posicionamento de cada 
marca e ao marketing mix usado para construí-lo. 

M&M — Quais marcas ou agências estão fazendo isso 
de maneira satisfatória? 
Love — Sempre podemos melhorar. Falando de 
segmentos do mercado, o setor de relações pú
blicas está crescendo incrivelmente em tamanho 
e importância por conta da retomada da idéia do 

boca-a-boca, algo genuíno na percepção das pessoas. 
É algo que trabalha com informação no detalhe. Ex
periências de compra em ponto-de-venda também 
são particularmente importantes para praticamen
te todos os segmentos do mercado — vale dizer 
que esses são dois casos nos quais os experts em 
marketing não são necessariamente fundamentais: 
especialistas de outras áreas, sem contar os consu
midores, colaboram muito para as duas ferramen
tas. Falando de agências e marcas, gosto muito do 
trabalho da TBWA para a Nissan e para a Apple. 
O trabalho da Procter & Gamble com a Pampers é 
muito bom. Acredito que estão sobrando exemplos 
em diferentes setores. O Festival de Cannes tem se 
prestado bastante a mostrar trabalhos de resultado 
com alta inovação neste "mundo multinacional 
transparente", de consumo com responsabilidade, 
onde precisamos nos inserir. Mesmo o trabalho de 

erros de comunicação e posicionamento de marcas 
que ofenderam princípios morais, culturais, sociais 
ou religiosos pelo mundo. 0 senhor acredita que, do 
mesmo modo que vem ocorrendo lentamente dentro 
do marketing de grandes companhias, poderemos es
perar a presença de antropólogos e cientistas sociais 
dentro de agências para desenvolver campanhas mais 
verossímeis e adequadas a cada ambiente no futuro? 
Love — A definição de agência de publicidade já 
mudou e vai mudar ainda mais por conta do atual 
cenário. A colaboração com pessoas dessas áreas, 
que nos colocariam mais próximas dos consumi
dores, vai aumentar. Elas poderão facilitar diá
logos ao interpretarem informações de mercado 
e, especialmente, etnográficas. As experiências 
de relacionamento e compra com uma marca ou 
produto poderão ser cada vez mais bem interpre
tadas. Creio que questões com propostas culturais 

"O consumidor não tem 
mais interface apenas 
com a sua cultura; há 
interface e interação com 
todo tipo de informação" 

marcas e causas focado na sustentabilidade está 
fazendo uso de muitas ferramentas para construir 
mudanças reais de comportamento. 

M&M — Possivelmente, só estamos vivendo hoje a 
era da "mídia das pessoas" e da "mídia feita pelas 
pessoas" porque, há pouco tempo, falávamos apenas 
de globalização e de processos generalizantes. Qual 
será o próximo passo? Voltaremos a falar do todo em 
detrimento da parte em um futuro próximo? 
Love — Seremos cada vez mais personalizados. 
Não acredito mais em generalizações. Uma comu
nicação um a um, mas com interface, com diálogo, 
soa-me como um bom futuro. 

M&M —0 Cannes Lions deste ano promoveu um painel 
chamado Global Marketing Disasters, falando sobre 

se maximizam quando você entende a história de 
uma pessoa ou da região onde ela vive. Isso começa 
com elementos absolutamente básicos, como este 
exemplo: minha esposa viveu muito tempo em Por
tugal e fala coisas em português. Durante 22 anos, 
eu achava que deveria dizer "obrigada" para uma 
mulher e "obrigado" para um homem, até descobrir 
recentemente que o uso dessa expressão no mas
culino ou no feminino tem a ver com quem fala, não 
com quem recebe a mensagem. Um homem sempre 
vai dizer "obrigado". É um exemplo pequeno, mas 
que reflete bem o que quero dizer. Enxergo essas 
capacidades antropológicas muito presentes no 
futuro das agências, talvez não necessariamente 
na interpretação acadêmica clássica ou com um 
departamento próprio, mas espalhada por todo tipo 
de empresa de serviços de comunicação. 
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