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CRIATIVIDADE

RUY BARATA NETO

O Brasil é a atual vedete dos con-
glomerados multinacionais da
área de publicidade e propagan-
da. O crescente mercado de
consumo interno e a alta liquidez
nos Estados Unidos tem contri-
buído para o aumento da entrada,
neste segmento, de capital es-
trangeiro no país. Os recursos
partem dos grandes grupos como
WPP, Omnicom, Interpublic e
Publicis. Este dois últimos foram
responsáveis por aquisições de
agências que agitaram o país
neste ano. O primeiro comprou a
W/, de Washington Olivetto, por
meio de sua agência, a McCann-
Erickson, e o segundo, mais
recentemente, o Grupo Talent, por
um valor surpreendente de US$
180 milhões (cerca de R$ 300 mi-
lhões). Por outro lado, o aprovei-
tamento da produção da publi-
cidade nacional no exterior é
baixo, segundo David Wethey,
presidente da Agency Assess-
ments Internacional, consulto-
ria inglesa especializada no de-
sempenho corporativo de agên-
cias de propaganda.

Segundo o executivo, que já
ocupou o cargo de presidente da
agência McCann-Erickson, a ra-
zão está no tamanho e na rentabi-
lidade do mercado interno brasi-
leiro. “No mundo da propaganda,
o Brasil é como a Premier League
(campeonato interclubes da In-
glaterra)”, diz Wethey, fazendo
um paralelo entre o futebol e o
mercado publicitário. “Os gran-
des craques brasileiros estão nos
times do futebol europeu, mas
isso não acontece com a propa-
ganda”. Para o executivo, a criati-
vidade brasileira não é exportada
pelo conforto financeiro que o
país proporciona, já que é o único
do mundo que tem remuneração

Segundo o consultor David Wethey, alta remuneração da publicidade brasileira mantém os craques em casa

“A publicidade no Brasil é como
o futebol de elite da Inglaterra”

Antonio Milena

A exportação de
publicidade feita no
Brasil é importante
para otimizar o
custo operacional
das multinacionais
de agências, que
passam a ficar
mais dependentes
de polos de criação
em países centrais
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JOEY REIMAN

Presidente da agência BrightHouse

TRÊS PERGUNTAS A...

Consultoria expande
operações para
Chile e Argentina

A consultoria BrightHouse, que
atua no Brasil em sociedade com
a Troiano Associados, anuncia
investimentos na ordem de
US$ 2 milhões para expandir sua
operação do Brasil para outros
dois países da América Latina:
Chile e Argentina. A expansão
levará a empresa a ampliar a rede

de escritórios hoje instalados
nos Estados Unidos (sede) e em
Copenhaguen, em Bruxelas.

Quais serão os alvos
desses investimentos?
São três focos principais. Primeiro
ampliaremos a contratação
de funcionários que apoiarão
a operação brasileira. Também
iremos abrir escritórios em outros
dois países da América Latina, no
Chile e na Argentina. O terceiro
alvo será o desenvolvimento de

estratégias de disseminação
do conceito de Master Ideia,
que é o nosso principal produto.

Como se caracteriza
este conceito?
O termo Master Ideia não é
casual porque acreditamos que
há algumas ideias maiores que
outras. Essas ideias precisam
estar integradas ao propósito
da empresa, a sua razão de ser.
Vendemos serviços de
consultoria que ajude a empresa

a compreender isso. Em um ano
no país, já estamos trabalhando
para o Pão de Açúcar, Alpargatas
e Rede Globo.

Como integrar as operações do
exterior com a América Latina?
Usamos a nossa experiência
global para padronizar e elevar
a qualidade dos projetos. Hoje
existem trabalhos desenvolvidos
aqui com o apoio de consultores
dos Estados Unidos e da Europa
que fazem parte da rede.

das agências atrelada ao volume
de espaços comprados na mídia
para comerciais. “É difícil ir a
Londres e Nova York sem encon-
trar um profissional de criação
argentino nas grandes agências,
mas é raro ver um brasileiro”, diz.

Wethey diz que o modelo de
negócios atrelado à compra de
mídia deturpa a relação entre
agências e anunciantes. “O traba-
lho sai quase de graça para o
cliente, já que grande parte dos
salários vem da mídia”, afirma.
Ele defende um planejamento de
receita advinda de um pagamento
mensal do cliente para a agência,

porém mais atrelado ao planeja-
mento de ações de marketing da
empresa para um determinado
período, o que ele chama de “lista
de trabalhos”. Desta forma, o
cliente pagaria um custo fixo de
retenção da equipe de profissio-
nais, um outro valor para o perío-
do de trabalho de desenvolvi-
mento de uma campanha publi-
citária, com prazos e processos
definidos, além de uma bonifica-
ção adicional baseada em métri-
cas de sucesso com o projeto.

Mudança de modelo
Ele diz que o atual sistema tam-

bém não é sustentável diante
das transformações do modelo
de negócios que os grandes
grupos de publicidade estão
passando. WPP, Omnicom e
Havas instauraram uma massi-
va guerra competitiva porque a
maneira como estruturaram
seus negócios, baseados em
aquisições em diferentes mer-
cado para crescer de forma au-
tomática, não é mais viável. “O
custo para manter uma agência
é muito alto”, diz. “Houve um
tempo em que esse grupos
compravam empresas até no
Cazaquistão, o que não faz sen-

tido pelo baixo nível de desen-
volvimento da região”.

A tendência agora, segundo
Wethey, é a de enxugamento de
operações por meio da redução
do número de escritórios em
mercado marginais. Para ele, é
necessário concentrar operações
em mercados centrais que traba-
lhem de forma abrangente para
diferentes países. “Eu, se fosse as
multinacionais, procuraria in-
centivar a exportação dos criati-
vos brasileiros para os outros
mercados”, diz. “Os brasileiros
precisam de um espelho para se
verem como o mundo os vê”. ■

O consultor David Wethey garante
que é raro encontrar um brasileiro

em agências no exterior

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 36.
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