
Anúncios que vendem para o mundo 

vão arrefecer o ímpeto da 
publicidade global. "Nos 
últimos quinze meses, tem 
havido uma tremenda mo-
v imen tação de nossos 
clientes rumo a campanhas 
globais ou mul t inac io -
nais", diz Reid, da Ogilvy 
& Mather, que cuida da pu-
blicidade global do sabone-
te Dove. 

O surto, por sua vez, está 
reunindo adeptos entre 
companhias mul t inacio-
nais como a H.J.Heinz Co., 
que vinha se mostrando cé-
tica quanto à publicidade 
unificada global. E está 
mudando fundamenta l -
mente a estrutura e a hie-
rarquia das maiores agên-
cias publicitárias do mun-
do. Tanto Reid como Ed 
Wax, "cha i rman" da Saat-
chi & Saatchi Advertising 
Worldwide, declaram que 
no futuro os altos postos ad-
ministrativos de suas agên-
cias serão preenchidos por 
pessoas adeptas da venda e 
administração de campa-
nhas globais. 

CHEIRO 
DE OURO 

"A publicidade global 
costumava ser uma espé-
cie de água parada", diz 
Reid. "Agora ela atrai nos-
so melhor pessoal." 

Não há o que estranhar. 
Apesar de não haver esti-
mativas confiáveis sobre o 
valor do mercado publici-
tário global, as agências 
sentem o cheiro de ouro na 
publicidade global. Das 40 
maiores agências dos Esta-
dos Unidos e da Grã-
Bretanha — as mecas da 
publicidade mundial —, 39 
são redes globais ou inter-
nacionais; há cinco anos, 
apenas uma proporção me-
nor do que um terço estava 
nessa condição. Metade do 
faturamento anual de US$ 
1,35 bilhão da Saatchi vem 
atualmente de campanhas 
que se estendem por cinco 
ou mais países; há cinco 
anos, essas campanhas 
produziam menos de 10% 
do faturamento. 

Só agora o 
marketing do 

Dove começa a 
dar retorno 

Impulsionando o fenôme-
no está a proliferação da 
mídia internacional, espe-
cialmente das redes de te-
levisão a cabo e via satélite 
como a Cable News Net-
work International, a MTV 
Networks e a Brit ish Sky 

Broadcasting. Elas tornam 
possível direcionar a publi-
cidade para audiências ina-
tingíveis como o desenvol-
vimento da "harmoniza-
ção" comercial e a desre-
gulamentação da Comuni-
dade Econômica Européia 
(CEE). O resultado são 
"consumidores g lobais" 
emergentes cujos gastos 
estão cada vez mais homo-
geneizados e voltados para 
produtos globais. 

"Os rapazes de 18 anos 
de idade de Paris têm mais 
em comum com os da mes-
ma idade em Nova York do 
que com seus próprios 
pais", diz Wil l iam Roedy, 
diretor da MTV Europe, 
cujos 200 anunciantes vei-
culam campanhas quase 
unificadas em língua ingle-
sa pelos 28 países alcança-
dos pela rede. "Eles com-
pram os mesmos produtos, 
vão assistir aos mesmos fil-
mes, ouvem a mesma mú-
sica, bebem as mesmas 
'colas'". A publicidade glo-
bal simplesmente trabalha 
a part ir dessa premissa. 

Há um ano, a Seagram 
Co. anunciou uma ambicio-
sa campanha- de "out-
doors" global para seu 
"scotch" Chivas Regal, ba-
seada na teoria de que os 
ricos têm a mesma inclina-
ção pela qualidade em 
qualquer parte do mundo. 
Apesar de não citar núme-
ros, a Seagram garante 
que a campanha foi um su-
cesso. "É nosso primeiro 
esforço para harmonizar a 
marca de uma maneira 
verdadeiramente global e 
isso faz sentido", diz Ja-
mes Espey, presidente da 
divisão de marketing do 
Chivas, da Seagram, em 
Londres. "Antes disso, 
simplesmente havia um ex-
cesso de iniciativas locais 
descoordenadas." 

Essa globalização de gos-
tos é universal. Na Grã-
Bretanha, as vendas de 
água engarrafada — em 
sua maioria importada — 
atingiram quase US$ 750 
milhões no ano passado. Há 
uma década, os britânicos 
"achavam incrível que al-
guém pudesse pensar em 
pagar pela água", diz Allen 
Thomas, "cha i rman" da J. 
Walter Thompson Europe. 

As campanhas globais 
variam amplamente em 
escopo. Em um extremo 
estavam os comerciais mu-
sicados para os Jogos 
Olímpicos de Inverno da 
Coca-Cola veiculados em 12 
línguas para 3,8 bilhões de 
telespectadores de 131 paí-
ses. 

No outro está o mais 
recente lançamento pela 
Wolverine World Wide de 
uma campanha para pro-

mover uma nova linha de 
uniformes esportivos e cal-
çados por toda a Ásia, Eu-
ropa e Oriente Médio. Os 
anúncios vão atingir até 30 
países; eles veiculam o slo-
gan "Você é apenas huma-
no" e justapõem animais, 
em seu habitat natural, 
com agasalhos da Wolveri-
ne. 

O que essas campanhas 
têm em comum é a convic-
ção dos anunciantes de que 
temas unificados não só 
melhoram as vendas de 
curto prazo como também 
ajudam a construir identi-
dades duradouras dos pro-
dutos e oferecem econo-
mias significativas nos cus-
tos de produção. Os comer-
ciais globais semi-anuais 
de jeans da Levy Strauss, 
por exemplo, são todos fil-
mados em Los Angeles em 
duas semanas durante ca-
da verão. Não faz muitos 
anos, a companhia fi lmou 
comerciais separados e 
não muito interligados em 
cada um de seus mercados. 

As economias de custo e de 
tempo "são evidentes", diz 
Larry Ruff, um executivo 
de marketing da empresa 
em Bruxelas. A campanha 
é "subl ingual" — usando 
rock americano dos anos 60 
e empregando atores, sem 
falar em situações diverti-
das para promover o que a 
Levy Strauss considera as 
v i r t u d e s g r a n d e m e n t e 
americanas de seus jeans. 

Os recentes avanços nas 
comunicações globais, por 
sua vez, ainda que longe da 
"aldeia global" de Mars-
hall McLuhan, estão abrin-
do áreas ainda maiores. "O 
que mudou foi nossa habili-
dade de levar ao ar simul-
taneamente o mesmo co-
mercial da Coca-Cola em 
tantos mercados", diz Pe-
ter Sealey, diretor de mar-
keting global da Coca-Co-
la. 

A CNN, por exemplo, 
atinge 78 milhões de lares 
em mais de 100 países "e 
está fundamentalmente 
disponível a qualquer um, 
exceto pingüins e ursos po-
lares", diz Kay Delaney 
vice-presidente de vendas 
internacionais da empresa 
em Nova York. A unidade 
MTV Networks, da Viacom 
Inc., calcula sua audiência 

em 210 milhões de pessoas 
em 78 países. Seu cresci-
mento é fenomenal: a MTV 
Europe, apesar de existir 
há apenas cinco anos, tem 
39 milhões de expectado-
res; até o f inal da década 
ela espera atingir os 96 mi-
lhões atualmente alardea-
dos por sua controladora 
norte-americana. 

Além da CNN e da MTV, 
que atendem a audiências-
nicho, a Europa possui ou-
tros oitenta canais de tevê 
via satélite, em sua maio-
ria criados nos últimos cin-
co anos. E empresas ini-
ciantes, como a Middle 
East Broadcast Center, um 
canal via satélite em lingua 
árabe, começaram a servir 
a audiências no Oriente 
Médio e no norte da Áfr i -
ca. 

A mídia impressa pan-
nacional também tem cres-
cido enormemente. Alguns 
exemplos: o jornal The Eu-
ropean, fundado pelo fale-
cido Robert Maxwell; as 
edições asiática e européia 
de The Wall Street Journal, 
publicado pela Dow Jones 
& Co.; e a edição interna-
cional do Financial Times, 
da Pearson plc. As revistas 
internacionais prol i fera-
ram também. Elle, a revis-
ta feminina, possui agora 
dezenove edições, cada 
uma delas adaptada para o 
país onde é publicada, mas 
com condições demográfi-
cas similares — e assim co-
mo um público para publi-
cidade similar. 

Alguns acreditam que a 
infra-estrutura de comuni-
cações necessária para 
campanhas globais está ul-
trapassando na corrida os 
sistemas de regulamenta-
ção. Entre os empecilhos 
regulatórios: a MTV Euro-
pe é forçada a escurecer os 
comerciais pan-europeus 
de cerveja de baixo teor al-
coólico na Noruega, onde 
eles são proibidos. Na Polô-
nia, as campanhas globais 
enfrentam um problema 
porque as letras das músi-
cas dos comerciais só po-
dem ser cantadas em polo-
nês. As campanhas direcio-
nadas para o Brasi l preci-
sam ser modificadas para 
incluir "conteúdo local" . A 
Austrália proíbe toda a pu-
blicidade importada, por 
isto os anunciantes preci-
sam ref i lmar comerciais 
com equipes e atores aus-
tralianos. A Suíça só recen-
temente derrubou uma 
proibição ao uso de crian-
ças em comerciais; seus 
papéis eram desempenha-
dos por anões. 

As companhias atacam 
esse problema de diversas 
maneiras. Os administra-
dores regionais da Levi 
Strauss podem barrar uma 
campanha global como inú-
t i l em sua área. "Isso acon-
tece ocasionalmente e não 
há coerção ou torcer de 
braços", diz Vic Chiarella, 
diretor de publicidade in-
ternacional da companhia, 
em São Francisco. 

A Unilever, pelo contrá-
rio, faz algumas torções de 
braço. Os administradores 

regionais que buscarem 
substituir por suas pró-
prias campanhas, diga-
mos, o plano global para o 
Dove, devem trazer pesqui-
sas mostrando que esta úl-
t ima seria imprópria. "É 
muita exigência", diz Reid, 
da Ogilvy & Mather. Ou-
tros,como a Coca-Cola e a 
Procter & Gamble, adotam 
uma espécie de meio-
termo, desenvolvendo co-
merciais globais, mas tes-
tando e fazendo seu ajuste 
fino em reuniões com os ad-
ministradores regionais. 

O ato de equilíbrio entre 
pensar globalmente e agir 
localmente, o fulcro da pu-
blicidade global bem-suce-
dida, é delicado. O comer-
cial japonês de 1990 da 
Procter & Gamble para o 
sabonete Camay fracassou 
porque, apesar de sua prin-
cipal premissa — que as 
m u l h e r e s q u e r e m ser 
atraentes para os homens 
— funcionar, fazer um ma-
rido japonês entrar intem-
pestivamente na banheira 
onde estava sua esposa 
não. Diferentemente dos 
franceses e dos britânicos, 
que consideraram um co-
mercial similar sexy, os ja-
poneses o consideraram de 
mau gosto. 

A P&G admite que pode-
ria ter dado certo se uma 
mulher japonesa estivesse 
dirigindo a campanha de 
lá. Por isso, colocou uma 
mulher encarregada e saiu 
com um comercial que 
afirma ter tido êxito: ele 
mostra uma bela mulher 
européia, sozinha, num ba-
nheiro em estilo europeu. 

* Reproduz ido do The W a l l Slree' 
Journal , Copyr igh t 1992 , Dow Jone! 
and Company Inc. Todos os direi tos re 
servados no mundo. 

Como colocar o sabonete 
Dove em banheiras do 
mundo todo? 

"Tenha uma boa idéia. 
Pense globalmente, aja lo-
calmente", diz Harry Reid, 
"cha i rman" da Ogilvy & 
Mather Europe, unidade de 
publicidade do grupo WPP. 
Ele demonstra. 

Um vídeo ganhou vida 
com uma sucessão de mu-
lheres bonitas na faixa dos 
30 anos — australianas, 
francesas, alemãs e italia-
nas, entre outras — louvan-
do em suas próprias lnguas 
as virtudes de Dove para 
amaciar a pele. Os comer-
ciais, filmados em um lo-
cal, terminam com uma 
frase comum: Dove con-
tém " u m quarto de creme 
de limpeza". 

Para as mulheres ameri-
canas, isso é coisa antiga: 
é o tema que o grupo Unile-
ver usou para lançar Dove 
para duas gerações. No en-
tanto, com acenos sutis a 
diferenças cu l tu ra is , a 
campanha está provocando 
novas vendas mundo afora. 
Apenas na Itália, Dove as-
sumiu o primeiro lugar em 
vendas com menos de dois 
anos no mercado. 

O êxito de Dove não é for-
tuito. Depois de uma déca-
da de descaminhos, pro-
messas alardeadas e não 
cumpridas, a publicidade 
global está finalmente ren-
dendo dividendos. Nos três 
últimos meses, mais de 
vinte companhias desde gi-
gantes como a Brit ish Pe-
troleum até uma de porte 
médio como a fabricante 
norte-americana de unifor-
me esportivos Wolverine 
World Wide Inc. começa-
ram a fazer campanhas pu-
blicitárias globais. 

A lista de produtos que 
estão se tornando globais 
— antes restrita a um nú-
mero limitado de produtos 
de consumo e artigos de lu-
xo — também está crescen-
do. As vendas de fraldas 
descartáveis e relógios de 
diamante, xampus e uís-
ques finos escoceses estão 
crescendo na onda da pu-
blicidade mundial. E al-
guns antigos anunciantes 
globais estão se benefician-
do de campanhas novas. A 
Levi Strauss & Co., fabri-
cante de jeans, realizou 
vendas recordes na Europa 
no ano passado na esteira 
de uma campanha veicula-
da de forma inalterada pa-
ra europeus, latino-ameri-
canos e australianos. 

MÍNIMO 
DENOMINADOR 

Simultaneamente, o ca-
minho global está eivado 
de problemas, inclusive o 
que o guru da publicidade 
global Maurice Saatchi 
chama de " u m excesso de 
campanhas chatas usando 
a abordagem do mínimo 
denominador comum". Há 
t ambém dificuldades com 
os regulamentos e a síndro-
me do "não foi inventado 
aqui" — as objeções, por 
exemplo, de um diretor de 
vendas na Alemanha em 
usar uma campanha global 
desenvolvida nos Estados 
Unidos. E as diferenças 
culturais e de língua ainda 
são convites ao desastre 
quando a campanha perde 
o rumo. Uma campanha de 
l990 da Procter & Gamble 
co. funcionou às mi l mara-
vilhas para vender o sabo-
nete Camay na Europa 

mas chocou como grosse-
ria os consumidores japo 
neses. 

No entanto, poucos acre-
ditam que tais problemas 
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Text Box
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 set. 1992, p. 28.




