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Meio & Mensagem — O principal tema em todos os painéis 
da Advertising Week foi a crise financeira que se abateu 
nos EUA e como suas conseqüências vão impactar o mer-
cado publicitário global. Qual a análise que o senhor faz da 
situação e qual o impacto esperado para a rede BBDO?
Andrew Robertson — O principal impacto de tudo o 
que aconteceu nas últimas duas semanas será mais 
sentido na Wall Street, e não na Main Street. Isso, 
claro, não significa que deixaremos de ter reflexos 
fora das bolsas de valores. Isso infelizmente vai 
acontecer por causa das restrições de crédito, que 
vão afetar o poder aquisitivo do consumidor de uma 
forma geral. Sem financiamento, ninguém vai com-
prar carro, apartamento, reformar ou viajar para 
destinos mais caros. Esses itens com ticket mais 
alto são sempre os primeiros atingidos. Mas acredito 
que a crise de confiança que temos acompanhado 
nos EUA e na Europa Ocidental nos últimos oito 
meses esteja mais relacionada à alta dos preços do 
petróleo e das principais commodities, o que enca-
receu o custo de vida. Isso pesa até mais do que a 
restrição de crédito, mas os dois fatores agora se 
alinharam. Ainda não temos como saber o quanto 
isso inibirá o consumo, mas o impacto no mercado é 
certo justamente porque os investimentos de nossos 
clientes acompanham essa curva. Isso ainda não 
ajuda a entender o cenário como um todo, pois pre-
cisamos observar a situação em três ângulos: oferta 
de serviços, clientes e geografia. Cada perspectiva 
pode levar a conclusões diferentes. A BBDO tem 
cerca de 1,2 mil clientes em todo o mundo. Como 
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Prêmios & talentos
Se alguma das 287 filiais da BBDO mundo afora algum dia 
precisar explicar um mau resultado, é bom não tentar usar 
qualquer crise como justificativa. Andrew Robertson, presi-
dente e CEO da BBDO Worldwide, acredita que o dinamismo do 
mercado publicitário permite que bons trabalhos sempre prevaleçam, sejam quais 
forem as condições. Para ele, recessões transformam o mercado numa disputa mais 
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entendimento, são os prêmios, “o maior atrativo que existe para trazer talentos”. Eleita Rede de Agências 
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se trata de um portfólio bastante diversificado, 
cada um sentirá os efeitos de maneira distinta. 
Mais de 40% de nosso faturamento global hoje vem 
de propaganda sem uso de mídia, o que beneficia 
segmentos que estimulam respostas melhores nesse 
tipo de situação: marketing direto, CRM, online, 
relações públicas, ativação de varejo. Por fim, cada 
região sentirá a crise à sua maneira. Os principais 
focos de crescimento hoje estão na Ásia, Europa 
Central e América Latina. Talvez cresçam 11% em 
vez de 13%, mas ainda é uma bela cifra.

M&M — Qual é a melhor estratégia para as agências que 
atuam nos mercados mais prejudicados pela crise?
Robertson  — Eu não gosto de associar o desem-
penho à situação do mercado porque ninguém diz 
que vai bem porque o mercado está bom. Por isso, 
eu não tenho paciência com aqueles que tentam 
explicar números ruins usando essa justificativa. 
A publicidade é uma indústria em que as agências, 
mesmo as maiores, não detêm grandes participa-
ções de mercado; os negócios são maravilhosamen-
te pulverizados. O fato é que, com isso, podemos 
conquistar o que não temos ou nos aprofundar no 
atendimento daqueles com quem já trabalhamos. 
Então, em situações de declínio — o que ainda não 
é o caso em termos globais —, a saída em nosso 
mercado é tirar share dos concorrentes. E o jogo 
passa a ser este: share, share e share. Quando a 
situação melhora, o desafio passa a ser manter a 
participação conquistada. 

M&M — Quais as regiões que têm apresentado os me-
lhores resultados neste ano?
Robertson — Como eu gerencio 287 agências em 
73 países, posso dizer que tenho hoje agências em 
mercados aquecidos que estão indo bem e outras 
que não estão indo bem nas mesmas condições. Da 
mesma forma, em mercados em que a maré não 
tem ajudado, temos agências que estão indo bem 
por estarem focadas em tirar share dos concorren-
tes. Também tenho visto aquelas que não vão bem 
mesmo com economias saudáveis. Mas não gosto 
de avaliar o desempenho por país; prefiro analisar 
cada unidade. Como exemplo, cito a Alemanha, 
onde temos 40 empresas atuando em diferentes 
segmentos numa economia que está desaquecida. 
Muitas delas estão crescendo por estarem fazendo 
ótimos trabalhos. No fim das contas, o que conta 
no Game of Share é bom trabalho. E hoje isso passa 
pela criação de conteúdo relevante para os con-
sumidores, algo que considero um diferencial da 
BBDO, que tem parceiros competentes e talentosos, 
como a AlmapBBDO, em São Paulo

M&M — E os países do Bric?
Robertson — Eu não gosto desse termo porque a 
única coisa que Brasil, Rússia, Índia e China têm em 
comum é que são países grandes, muito populosos e 
com economias em crescimento. Se formos analisar 
as diferenças, ainda mais de seus mercados publi-
citários, são extremas. O Brasil tem um mercado 
altamente desenvolvido e que vem apresentando 
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“A maioria dos grandes profissionais 

de hoje já foi um jovem que passou 

muito tempo debruçado em anuários 

para tomar conhecimento dos grandes 

trabalhos da história dessa indústria, 

desejando se juntar aos melhores. 

Portanto, se uma agência quer ser 

desejada pelo próximo Marcello 

Serpa, precisa vencer prêmios”

trabalhos extraordinários em nível global há muitos 
anos. Na China, a publicidade é um negócio novo, 
que só existe há pouco mais de uma década. Ape-
sar do forte crescimento nos últimos cinco anos, a 
China ainda não tem história nem referências na 
publicidade. A Índia tem uma economia que cresce 
rapidamente também e uma publicidade que há 
muitos anos é calcada na herança da colonização 
britânica. Na Rússia, a publicidade surgiu, parou e 
depois ressurgiu novamente, depois da crise dos 
anos 80. Por isso, as análises conjuntas dos países 
do Bric não fazem o menor sentido para mim.

M&M — A BBDO venceu os dois últimos troféus em 
Cannes como Network of the Year e teve neste ano a 
agência de Nova York como Agency of the Year, façanha 
também obtida pela AlmapBBDO, em 2000. Até que pon-
to o senhor acredita que prêmios são a melhor forma 
de mensurar a eficiência da criatividade?
Robertson — Temos como objetivo, e isso consta em 
nossas diretrizes públicas, vencer o Gunn Report todo 
ano, tanto na propaganda quanto em mídia. Não estou 
colocando isso como um simples desejo; é uma meta 
que perseguimos a cada ano. Nos últimos cinco anos, 
vencemos quatro vezes. Em suas pesquisas, Gunn 
mostra que 85% das peças premiadas são eficientes 
nos objetivos dos clientes. É claro que a medida não é 
perfeita nem econométrica, mas é o melhor que se pode 
conseguir em termos de medida, e eu pessoalmente 
acredito nela. Se acreditamos que aqueles que julgam 
os trabalhos em festivais são os melhores do mercado, 
a opinião deles em relação às peças vencedoras é no 
mínimo relevante. Outra questão importante sobre 
prêmios é que eles são um dos maiores atrativos para 
talentos que uma agência pode ter, não só de criação, 
mas para todas as áreas. A maioria dos grandes profis-
sionais de hoje já foi um jovem que passou muito tempo 
debruçado em anuários para tomar conhecimento dos 
grandes trabalhos da história dessa indústria, desejando 
se juntar aos melhores. Portanto, se uma agência quer 
ser desejada pelo próximo Marcello Serpa, precisa 
vencer prêmios.

M&M — A campanha “Voyeur”, para HBO, foi uma das 
premiadas neste ano em Cannes. Até que ponto o traba-
lho aponta tendências para campanhas integradas?
Robertson — Além de ser o trabalho mais premiado 
deste ano, gosto muito de “Voyeur” pelo fato de po-
der ser inscrito em várias categorias, porque um dos 
dilemas no mundo dos festivais é descobrir onde cada 
peça se encaixa. Nossa meta nessa indústria é produzir 
o conteúdo comercial mais arrebatador e relevante do 
mundo. Os formatos dessa entrega são, a cada dia, os 
mais variados. Não me refiro à mídia ou às platafor-
mas, mas a formatos mesmo. São imagens, palavras, 
experiências colocadas juntas para mudar a forma 
com que consumidores fazem as coisas. Todo nosso 
trabalho estratégico sempre tem isto como ponto de 
partida: influenciar comportamento. A partir disso, 
buscamos idéias que sejam tão fortes que possam ser 
resumidas num SMS. E pegamos esse conceito e es-
prememos todas as possibilidades criativas em todos 

os meios e mercados. “Voyeur” é hoje um exemplo 
espetacular desse modelo, que batizamos de trabalho 
total. As particularidades de cada execução foram tão 
primorosas que fomos capazes de vencer ouros e GPs 
em Promo, Online, Design e Film. Fiquei desapontado 
por “Voyeur” não ter levado o Titanium Lion. Atribuo 
isso a uma certa fadiga da peça, pois, quando chegou 
o momento de o júri decidir o Titanium, “Voyeur” já 
tinha dois GPs e uma série de Leões de Ouro e Prata, 
que acabaram prejudicando sua avaliação.

M&M — Há uma tendência atual de pequenas agências 
ganharem espaço no mercado como alternativa às 
grandes estruturas. Como a BBDO avalia a decisão de 
alguns clientes importantes em trabalhar com essas 
agências?
Robertson — As hotshops existem há mais de 50 anos; 
não são novidade. Sou favorável ao modelo, só não 

acredito que precisem ser pequenas operações. Acho 
a discussão grande X pequeno, global X local, irrele-
vante. Redes como a D’Arcy e a Bates eram grandes, 
mas desapareceram. E não foi por causa do tamanho. 
O que vale para o cliente é a qualidade do trabalho e 
a capacidade de entregá-lo. O cliente nunca sabe se 
isso vai acontecer porque contrata a agência antes; 
é sempre uma aposta com base na confiança que 
lhe é inspirada. Portanto, é possível sim ser grande, 
global e fazer o melhor trabalho. E o bacana de estar 
numa rede é que, por mais complicado que seja o 
trabalho para um novo cliente, haverá sempre em 
alguma parte do mundo alguém que conhece bem a 
categoria ou as pessoas e que pode ajudar. 

M&M — Na Advertising Week, o senhor disse que a 

melhor maneira de tentar saber o que pode ser o fu-
turo é observar as crianças. O que as novas gerações 
têm mostrado de mais interessante para os rumos da 
publicidade?
Robertson — Adivinhar o futuro pode ser divertido, 
mas é loucura, pois quase sempre erramos. A me-
lhor tentativa para ter idéia do que pode vir a ser 
o mundo é olharmos para o comportamento das 
crianças. Tenho uma filha de 17 anos e um filho de 
15. Certa vez minha filha se queixou do irmão di-
zendo que o problema era que ele pertencia a outra 
geração. Isso só mostra quanto os padrões estão 
mudando em curtos espaços de tempo. Vale lem-
brar que as crianças pequenas imitam as maiores, 
que imitam os adolescentes, que imitam os jovens 
adultos, que imitam outros, mas não os mais velhos. 
Tivemos uma reunião de cúpula em novembro de 
2004 e lembro bem que naquela ocasião ninguém 

sabia o que era o Facebook, e hoje há 90 milhões 
de usuários registrados, a população da Alemanha. 
Desenvolvemos um software na França, inspirado 
em modelos usados em espionagem, que vasculha 
palavras-chave em comunidades de relacionamen-
to. No caso, procuramos discussões sobre marcas 
que nos interessam, e temos jovens estudantes 
de engenharia que entram nessas comunidades e 
fazem intervenções assumindo que trabalham pela 
marca para esclarecer dúvidas ou dissipar idéias 
equivocadas. Tem funcionado bem, uma execução 
diferente do RP tradicional. Acredito que o melhor 
a fazer é entender o que motiva os consumidores e 
estar preparado para as coisas que são relevantes 
para seu público. Esse acompanhamento é muito 
mais importante do que tentar prever o futuro.
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