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Acreditar nas marcas e nas agências e não dispensar a imaginação e a criatividade. Estes 
foram os principais conselhos dados pelos palestrantes no painel do WFA/ABA Global 
Advertiser Week, no qual se discutiu "Como crescer em tempos de queda de mercados" e 
contou com a participação de Bernhard Glock, presidente da WFA e vice-presidente mundial 
de compra e mídia da Procter & Gamble; Johan Jervoe, vice-presidente mundial de marketing 
corporativo do McDonald's; Maurice Levy, ceo do Publicis Group; e com mediação de Bob 
Liodice, presidente e ceo da ANA (Associação Americana de Anunciantes). 
 
Liodice iniciou o painel apontando dez estratégias para superar tempos difíceis: ter paixão e 
liderança; investir nas marcas e ser corajoso; deixar a criatividade fluir; desenvolver a 
confiança e ligação por meio da satisfação dos consumidores e clientes; expandir as 
plataformas de mídia e integrar a comunicação; ser responsável; investir em pessoas; confiar 
nas agências; reforçar a rede do marketing e fazê-la produtiva; e ser socialmente 
responsável. 
 
Em seguida, Levy expôs seu ponto de vista em relação ao atual momento econômico e 
completou os conselhos de Liodice, afirmando que as empresas precisam se perguntar o que 
as faz diferentes das concorrentes. Segundo Levy, também é preciso investir em suas 
marcas; mudar sua mente; reinventar seu jeito de trabalhar e sua oferta; e inovar, inovar e 
re-inovar. "Inove nas marcas e no jeito que você comunica. E comunique, comunique e 
comunique. Faça sua comunicação ter mais brilho e não é marca ou venda, e sim marca e 
venda", disse Levy. 
 
Glock, por sua vez, lembrou que crise costuma auxiliar uma empresa em seu crescimento e 
mostrou que o aumento das vendas da Procter & Gamble, no ano passado, foi de US$ 84 
bilhões e comparou com anos anteriores quando as vendas atingiram um valor mais baixo, 
como em 2001 (US$ 39 bilhões), em 1990 (US$ 24 bilhões) e em 1979 (US$ 9 bilhões). Mas 
entender o comportamento do consumidor continua sendo o principal foco da empresa que, 
desde o começo desta década, já investiu US$ 2 bilhões em pesquisas para saber como se 
comporta seu target. "Percebemos que os consumidores estão comprando menos, reduzindo 



o consumo de produtos para casa e adquirindo mais produtos de promoção", comentou 
Glock. 
 
Como exemplo de campanha da Procter & Gamble que atende a esse perfil econômico do 
novo consumidor, Glock mostrou a campanha da Duracell que destaca que a pilha dura oito 
vezes mais que as demais. 
 
Glock também aconselhou o público a conhecer melhor seus consumidores; a competir, 
colaborar e se consolidar; e, principalmente, a mudar. "As pessoas precisam de publicidade, 
mas precisamos mudar o jeito de se fazer para ser mais eficaz", comentou. 
 
Melhorar a imagem da publicidade é outro desafio apontado pelos palestrantes, já que os 
consumidores acreditam cada vez menos em campanhas publicitárias, na mídia e, 
principalmente, nas marcas. De acordo com Jervoe, 61% dos consumidores acreditam mais 
em recomendações de amigos do que em publicidade. 
 
Assim como Glock, Jervoe aconselha os anunciantes a conhecerem melhor seus consumidores 
e também a pensarem fora da caixa; ou seja, "fazer coisas diferentes de diferentes formas. 
Exigir inovação em todos os pontos: mídia, criatividade e conexão com o consumidor sob 
diferentes formas", explicou. 
 
Jervoe lembra que fazer menos, mas de uma forma profunda e eficiente, pode ser melhor. 
Confiar nas marcas e nas agências é outro ponto que o executivo abordou. E para finalizar, 
Jervoe também aconselhou as empresas a pensarem grande, começarem pequeno e assim, 
crescerem rapidamente. 
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