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Quando ainda dirigia o Banco Mercantil de São Paulo, Gastão Vidigal, experiente banqueiro e 
homem público, disse certa vez que "só os mal informados poderiam acreditar que a 
globalização seria benéfica para o nosso País". Era uma frase profética, pois alguns anos 
depois o seu banco foi adquirido por um grande grupo estrangeiro, no melhor estilo da 
globalização. 
 
Hoje, depois que muitas empresas brasileiras também se tornaram multinacionais, o debate 
mudou de foco. A globalização, em si mesma, não é nem boa e nem má. Ela é uma força 
telúrica, surgida como resposta ao sonho de um mundo sem fronteiras e sem barreiras 
comerciais. Hoje, duas décadas depois, as pessoas e os produtos ainda enfrentam restrições 
de movimento, mas as empresas, informações, idéias e capitais circulam livremente pelo 
mundo, com rapidez e liberdade assombrosas. No último mês de julho, para só citar um 
exemplo, U$15 bilhões deixaram o mercado de capitais do País, ao simples toque de alguns 
botões. 
 
Os publicitários também se acostumaram a conviver com a globalização Apoiados nas 
estratégias de alinhamento mundial de contas, os grandes conglomerados estrangeiros 
dominam hoje cerca de 80% da propaganda de marca ("brand advertising") feita no Brasil. 
Mas há outras implicações, das quais nem todos se aperceberam ainda. Acima de tudo, a 
globalização abre as portas à competição internacional. Mesmo que quiséssemos, não 
poderíamos ficar parados, pois haverá sempre alguém na China, nos Estados Unidos ou na 
Bessarábia que passará rapidamente à nossa frente. 
 
Vejam só esse singelo exemplo: Ana Maranhão, a melhor nadadora brasileira em sua 
especialidade (nado de costa), classificou-se em segundo lugar na sua prova, na Olimpíada de 
Atenas. Em Pequim, quatro anos depois, ela cravou o mesmo tempo, mas classificou-se em 
17° lugar. Moral da história: ela parou, mas os outros continuaram avançando. O mesmo 
raciocínio vale para a propaganda global. Se não evoluirmos continuamente, em todos os 
sentidos, haverá cada vez mais campanhas estrangeiras sendo traduzidas para o português e 
cada vez mais comerciais sendo produzidos lá fora. Nossas agências, e nossos profissionais, 
terão de competir agora não só com o vizinho do lado, mas com gente ambiciosa e talentosa 
que vive a milhares de quilômetros de distância e, no entanto, muito perto de nós. 
 
Uma rua de duas mãos 
 
Mas a prova de fogo da propaganda brasileira seria competir também lá fora, invertendo a 
tendência e criando redes internacionais de agências brasileiras. Sabemos que alguns grupos 
nacionais já tentaram atravessar as fronteiras, sem muito sucesso. E não é para menos, pois 
as grandes contas multinacionais já têm donos que lutam ferozmente para conservá-las. Além 
disso, as empresas multinacionais brasileiras que anunciam no exterior são relativamente 
poucas e não garantem o suporte necessário para que as nossas agências se aventurem lá 
fora. Este é um jogo de gente grande, mas os brasileiros já provaram que podem jogá-lo, em 
outras setores de atividades. A nosso, ver, os grupos nacionais que desejem expandir-se no 
exterior deveriam antes capitalizar-se, através do mercado de ações, e utilizar os novos 
recursos na compra de agências estrangeiras já estabelecidas nos mercados-chave. De 
qualquer forma os publicitários brasileiros, devem conscientizar-se de que a globalização não é 
uma questão de escolha, mas sim a única alternativa para manter-se competitivo no mundo de 
hoje. Pedindo licença ao velho Chacrinha, gostaríamos de encerrar com este lembrete: quem 
não se globalizar vai se trumbicar. 
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