
Ser global sem estar em todo o lugar 
 
Agências Arnold e Crispin seguem BBH, Wieden e Fallon na guinada das microrredes 
 
Para você, a recessão, que agora assola o negócio das agências, acabou com as aspirações 
internacionais delas? Então, reconsidere. 
 
Uma nova visão do que é necessário para ser uma agência global nos dias de hoje está 
ganhando forma. Trata-se de um modelo muito diferente dos "cem grandes escritórios", 
nascido durante a era jurássica da publicidade. 
 
A Havas Arnold, agora com ambições internacionais turbinadas, trabalha para expandir seu 
alcance global a dez países. A Crispin Porter + Bogusky, da MDC Partners, tenta o mesmo, em 
condições ainda mais específicas. A aquisição de uma agência digital sueca para ser sua 
unidade europeia é, a um só tempo, a primeira experiência estrangeira e, bem possivelmente, 
o próximo passo em sua expansão internacional. 
 
"Provavelmente, será possível coordenar os trabalhos fora de Boulder/Miami 24 horas por dia. 
em um tipo de trabalho em turnos. Mas não há tantas pessoas na publicidade que queiram 
trabalhar no turno da madrugada", afirma o criativo top da Crispin, Alex Bogusky. "No fim das 
contas, pensamos que precisaremos de três, no máximo quatro escritórios, para ter um CPB 
aberto e disponível onde quer que o cliente esteja." 
 
Deixando de lado essa estranha procriação do "pós-pós-pós-Fordismo", o que é 
completamente diferente hoje em dia é a estratégia enxuta que as agências estão usando para 
se espalharem geograficamente. O perfil do local em que os centros regionais são 
estabelecidos está mudando: não é mais uma regra que esses sejam abertos nos maiores 
mercados, como a China, o que abre espaço para lugares como Praga, na República Tcheca, e 
Gotemburgo, na Suécia o lar da Daddy, a agência digital comprada pela Crispin. 
 
FAZENDO DO JEITO CERTO 
 
"Fundamentalmente, a estratégia de construir uma microrrede global foi válida", diz David 
Jones, CEO mundial da Havas, que há nove anos arruinou uma tentativa de transformar a 
Arnold em uma rede global. "A Havas falhou na execução. Muita gente saiu comprando 
agências sem ter um plano coerente ou mesmo compreender o que estava fazendo." 
 
"Não me envolvi muito com os esforços internacionais de nove anos atrás", diz o CEO da 
Arnold, Fran Kelly. "Basicamente, é tempo de crescer com os nossos clientes," Um deles, a 
Volvo, requisitou um aumento da criatividade e do suporte estratégico global da agência. 
Outro, a Brown-Forman (gigante do setor de bebidas destiladas), registra agora mais de 50% 
de seu incremento vindo de fora dos Estados Unidos. A conta do suco Ocean Spray, que 
pertence a Arnold, já começou a ser desenvolvida na Europa, e a Hershey que, apesar da 
grandeza entre as companhias de confeitaria, é das menos desenvolvidas internacionalmente 
também sinalizou por suporte global. 
 
Com três escritórios na costa leste dos EUA e um em Londres, a Arnold vai abrir uma filiai em 
Praga daqui um mês. A agência também está de olho em Lisboa (Portugal), São Paulo (Brasil), 
Madri (Espanha) e Milão (Itália). Assim, a Arnold planeja estar presença em aproximadamente 
dez países metade do que havia esboçado em 2000. Jones coloca tais centros em uma "nova 
geração de cidades criativas". 
 
CENTROS TRADICIONAIS 
 
O novo panorama geográfico das agências também mostra que as futuras redes globais não 
serão necessariamente conduzidas a partir dos grandes centros tradicionais, como Nova York e 
Londres, mas poderão ser exportadas para os mesmos. Um exemplo desse movimento é a 
Santo, hot shop que a WPP abriu na Argentina e chegou a Londres no ano passado, ou a Sid 
Lee, com quartel-general em Montreal, que está se expandindo agora para a Europa. 



 
Haverá modelos abundantes de estrutura para as novas agências globais das redes 
tradicionais, como a BBDO e McCann Erickson, as redes globais operadas pelos donos, como a 
Worldwide Partners e a Magnet, e versões mais radicais, como a online OpenAd.net. 
 
Contudo, para as agências com ambições globais nos dias de hoje, aquela ideia de centenas e 
centenas de escritórios com plaquinhas na porta que seus antecessores estabeleceram é 
inviável. Elas terão que ir para poucas e selecionadas praças onde há mais demanda e menos 
custos. Pergunte ao presidente da R/GA, Bob Greenberg, e ele dirá: "Você não precisa estar 
em todos os lugares''. 
 
Mesmo como chefe de uma agência digital de ponta, ele sabe que a tecnologia não diminui a 
necessidade de colocar os pés na terra. Greenberg afirma que nunca as agências poderão 
contornar os problemas de fuso-horário que podem atrapalhar a relação com os clientes. 
 
"Alguns clientes podem ter apenas uma agência para gerenciar negócios multinacionais", diz 
Ken Robinson, chefe da Ark Advisors, em Nova York. "Eles usam as agências de mídia como 
redes de distribuição, e é mais importante às vezes ter suas companhias de mídia locais, 
trabalhando as particularidades de cada mercado." 
 
CONSOLIDAÇÕES À VISTA 
 
A presença local também é necessária para direcionar a linguagem, a sensibilidade cultural e 
as características da linha criativa. Mas é um consenso de que não há mais espaço para o 
esquema dos cem escritórios na verdade, alguns acreditam até mesmo que já existe uma 
saturação dessas redes. Considere que a maior holding do mundo, WPP, tem sozinha quatro 
redes espalhadas: Ogilvy, JWT, Grey e Y&R algumas das quais ostentam até quinhentos 
escritórios. 
 
"Se a economia continuar a se retrair, começarão as consolidações entre as redes 
multinacionais tradicionais", diz Al Moffatt, presidente da Worldwide Partners. "Os grandes 
mercados não podem mais levar os pequenos nas costas". 
 
"Se você quer estabelecer um modelo de agência global hoje. certamente não o fará em cima 
dos modelos globais de distribuição1', afirma Nancy Hill, presidente da 4As, o grupo comercial 
para agências de publicidade que recentemente passou a admitir membros internacionais. "O 
mais interessante modelo, mas não o único, é o das microrredes, com filiais fortes em regiões, 
não em países. O trabalho feito pela BBH, a Wieden e, até certo ponto, a Fallon é bem 
relevante." 
 
"Seremos modelo para muitas agências", diz Greenberg. "Em algum momento, a maioria delas 
perceberá que precisarão fazer algo parecido com o que estamos fazendo, ou com o que a 
Crispin e a Goodby, Sllverstein & Partners estão fazendo." 
 
A estratégia de curto prazo da R/GA é coordenar os escritórios de São Francisco, Nova York e 
Londres. Em seguida, o planejamento inclui a entrada em mercados específicos, como Mumbai, 
Moscou, Xangai e São Paulo. Quando conseguir, a R/ GA replicara o método adotado na 
abertura da filial de Londres, ganhando espaço nas agências do Grupo Interpublic (ao qual 
pertence) até reunir condições de abrir uma filial própria. 
 
"Não pretendemos levantar montes de tijolos e cimento, mas queremos ter capacidade de 
atuar nos mercados locais. Não fazemos acordos ou aquisições isso não se encaixa no nosso 
modelo. Isso não significa, entretanto, que não seja urna ótima opção para a Crispin", afirma 
Greenberg, para quem a Goodby emprega "um modelo em que dispersam muita interação, 
mas o executam muito bem". 
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