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Brasil é a bola da vez no mundo da publicidade
Rápida reação à crise financeira e crescimento econômico garantido atraem apetite das marcas globais ao país

Ronaldo D’Ercole

● SÃO PAULO. A rápida reação à
crise global e a economia entre
as que mais crescem no mundo
aguçaram o apetite dos gigantes
da publicidade mundial pelo
Brasil. As recentes compras de
ícones da publicidade local por
estrangeiros — a da W/, de
Washington Olivetto, pelo ame-
ricano Interpublic, em junho, e a
da Talent, de Julio Ribeiro, pelo
francês Publicis, no começo de
outubro — são a ponta mais
visível do avanço da interna-
cionalização do mercado bra-
sileiro de propaganda.

No mês passado, o mesmo
Publicis desembarcou aqui com
a Saatchi & Saatchi X, sua agên-
cia de “shopper marketing” (es-
pecializada em ações para pon-
tos de venda), já presente em 16
países. E desafiando os grandes
conglomerados, a americana
Wieden + Kennedy, agência que
ganhou projeção mundial com
campanhas para a Nike, deve
inaugurar ainda este mês em
São Paulo seu oitavo escritório
no mundo.

Das dez maiores agências de
publicidade do país, segundo
ranking do jornal “Meio & Men-
sagem”, somente duas (a Fis-
cher+Fala! e a Africa) são in-
tegralmente nacionais. Em 1995,
das dez maiores, seis eram lo-
cais, número que já havia en-
colhido para quatro em 2000. Se
consideradas as 20 maiores do
ranking atual, são apenas cinco
(PPR, My Propaganda e Propeg,
além das duas já citadas).

E não são apenas as estrelas
do mercado o alvo dos es-
trangeiros. Antes da W/, o Pu-
blicis Groupe já havia arre-
matado este ano a gaúcha AG2,
especializada em mídia digital,
e comprado 5% da Taterka,
que entre outras contas aten-
de a Natura e o McDonald’s.

— O interesse renovado dos
estrangeiros reflete o fato de o
Brasil ser a bola da vez — diz
Luiz Lara, sócio-diretor da
LewLara e presidente da As-
sociação Brasileira das Agên-
cias de Publicidade (Abap).

Copa e Olimpíadas entram
na mira dos gringos

O grupo japonês Dentsu,
quinto maior do setor no mun-
do, atuava como sócia numa
joint-venture com a brasileira
DPZ desde 2004 para atender
seus clientes internacionais
aqui e na América Latina. No
fim do ano passado, a agência
comprou a fatia da DPZ e se
instalou de vez no país.

Sua estratégia é criar uma
plataforma com diferentes ser-
viços de comunicação, de olho
na Copa do Mundo de 2014 e nas
Olimpíadas do Rio, em 2016.

— Com a crise nas grandes
economias e o Brasil crescen-
do, as marcas globais viram
aqui uma grande oportunida-
de — completa Lara.

Em 2009, quando a econo-
mia praticamente ficou estag-
nada, o mercado publicitário
brasileiro cresceu 4%, movi-
mentando R$ 30,5 bilhões, ou
0,97% do PIB. Este ano, com o
país crescendo acima de 7%, a
expectativa é de que os in-
vestimentos em anúncios e
campanhas avancem 20%.

Estudo da Nielsen revela
que o mercado brasileiro foi o
que mais cresceu em todo o
mundo no primeiro semestre
do ano, com expansão de
50,2% ante igual período de
2009. Ainda recuperando-se do
baque da crise de 2008, es-
pecialmente nos Estados Uni-
dos e na Europa, a publicidade
mundial teve alta de 12,8% no
semestre, segundo a Nielsen.

— A indústria de comuni-
cação não cresce sozinha. É
preciso que o país cresça para
que tenhamos empresas e mar-
cas fortes — afirma Emannuel
Publio Dias, diretor Corporativo
da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM).

A associação com grupos es-
trangeiros foi o caminho para
que as agências brasileiras pu-
dessem atender aqui as grandes
multinacionais, que passaram a
concentrar sua publicidade nas
mãos dos conglomerados glo-

bais do setor. Com isso, pu-
blicitários brasileiros passaram
a colaborar com as matrizes e a
trabalhar em outros mercados
fora do país. Os brasileiros tam-
bém estão à frente de todas as
bandeiras de agências globais
que vieram para cá.

— A maneira como o bra-
sileiro se comunica é muito local
e não pode ser replicada. Por
isso, as agências internacionais
são dirigidas por brasileiros —
diz Marcello Serpa, sócio-diretor
de criação da AlmapBBDO.

Reconhecida mundo afora
pela criatividade, a internacio-

nalização da pu-
blicidade brasilei-
ra se dá numa ou-
tra frente. Com o
surgimento de
empresas brasilei-
ras globais, como
Vale, Gerdau, Am-
Bev e Havaianas,
campanhas de-
senvolvidas aqui
são exportadas.

Criatividade vira
moeda de troca

A Africa, de Ni-
zan Guanaes, cui-
da dos anúncios
da Vale em diver-
sos mercados em
que a mineradora
atua. Serpa, da Al-
mapBBDO, conta
que já está traba-
lhando na nova

campanha das Havaianas, que
começa a circular na prima-
vera do hemisfério Norte.

—Começamosháquatroanos
com campanhas específicas para
os revendedores dos mercados
americano e europeu e hoje cria-
mos toda a estratégia de venda
da marca lá fora — diz Serpa.

Apesar do sucesso lá fora,
apenas dois grupos brasileiros
têm efetivamente negócios no
exterior. O Totalcom, capitanea-
do por Eduardo Fischer, tem
agências em Portugal, na Ar-
gentina e em Angola. E o ABC, de
Guanaes, tem duas agências di-

gitais nos Estados Unidos — a
Pereira & O’Dell e a Dojo.

Muito respeitados pelos con-
correntes estrangeiros que
atuam aqui, o avanço interna-
cional que conseguiram é tímido
na visão dos especialistas.

— Exportamos muito traba-
lho, mas a operação brasileira,
tem presença muito pequena lá
fora — diz Publio, da ESPM.

A indústria da publicidade
nasceu estrangeira no Brasil,
lembra Emannuel Publio Dias,
diretor Corporativo da Escola
Superior de Propaganda e Mar-
keting (ESPM). Com a vinda de
grandes marcas, como General
Motors, Ford e Gessy Lever ain-
da na primeira metade do século
passado, agências que as aten-
diam nos Estados Unidos, como
a Thompson e a McCann Eri-
ckson, vieram juntas para cá.

— A indústria começa aqui
como um setor fortemente in-
fluenciado pelas agências ame-
ricanas — diz Publio, explicando
que foi a falta de mão de obra
local que levou à criação da
ESPM em 1951.

Foi só durante o “milagre eco-
nômico” do regime militar, entre
o fim dos anos 60 e início dos 70,
que as primeiras agências bra-
sileiras se firmaram atendendo
as contas das estatais. Mas com
a crise do petróleo nos anos
1980, começa o processo de con-
solidação no mercado, com a
criação dos grandes conglome-
rados internacionais. ■

CAMPANHA DAS Havaianas, assinada por Marcelo Serpa, da AlmapBBDO, vai correr o mundo quando começar a primavera no Hemisfério Norte

.

Movimento de
estrangeiros
no mercado

● SÃO PAULO. A compra da
Talent pelo grupo fran-
cês Publicis deve levar a
novos movimentos no
mercado. A afirmação é
de Alex Periscinoto, um
dos grandes nomes da
publicidade brasileira.
Fundador da Alcântara
Machado Publicidade
(Almap), em 1956, Peris-
cinoto tem longa relação
com os estrangeiros. Em
1988 vendeu 19,9% da Al-
map para a americana
BBDO, que, em meados
dos anos 1990, depois de
resolvida a sua sucessão
na agência, compraria o
controle da agência.

— A tendência é que os
estrangeiros aumentem
sua fatia no mercado, mas
sempre com o talento bra-
sileiro à frente.

Sobre a iniciativa de
grupos como o ABC e da
Totalcom, de Eduardo Fis-
cher, de abrir agências lá
fora, Periscinoto diz tra-
tar-se de um gesto de
“bravura, de se aplaudir”.
Como têm capital e seus
principais dirigentes são
relativamente jovens, Pe-
riscinoto os vê em con-
dição de briga, e não co-
mo alvo das gigantes:

-— São pequenos (lá
fora), mas vejo como um
começo. É uma atitude
louvável e inteligente.

Sobre a resistência da
DPZ, outra agência len-
dária da publicidade bra-
sileira e eternamente
cortejada por estrangei-
ros, Persicinoto diz:

—- É uma agência que
tem talento, ótima for-
mação cultural e um
charme irresistível.

O publicitário Roberto
Duailibi, o D da DPZ, diz
que sua agência é muito
internacional. Lembra das
sociedades que manteve
com a DDB, por nove anos,
e a Dentsu, por cinco.

— Toda associação é
boa, desde que de igual
para igual. Sabemos que
temos talento e habilida-
de, que é muito bom para
eles — diz Duailibi, com-
pletando. — Somos uma
agência nacional, mas não
uma agência provincia-
na.(Ronaldo D’Ercole)

Fotos de divulgação

RONALDINHO VIRA garoto-propaganda da Vale

Mercado de telefonia ganha mais concorrência
Anatel fará amanhã leilão de banda H, que terá celulares multifuncionais e internet de alta velocidade

Mônica Tavares

● BRASÍLIA. A Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel)
realiza amanhã o leilão de uma
faixa de frequência, a chamada
banda H, que abrirá o mercado
de telefonia móvel a uma nova
competidora nacional. Além de
ter impacto nos negócios, em um
setor dominado por quatro gran-
des teles, a entrada de uma nova
competidora poderá ser um mar-
co importante na mudança de
conceito. Daqui em diante, ce-
lular será sinônimo de aparelho

multifuncional, com internet em
alta velocidade, e o esforço para
atrair clientes deverá resultar em
queda de preço e serviços novos
e diferenciados.

Nos próximos anos deverá ha-
ver praticamente uma explosão
dos serviços de Terceira (3G) e
Quarta Geração (4G) da telefonia
móvel. O mercado de banda lar-
ga móvel ainda é pequeno no
Brasil, representando cerca de
8% dos telefones móveis. Uma
nova operadora terá de levar a
banda larga às classes C e D.

Isto será possível com a pro-

dução em escala de smartpho-
nes, que vai baratear os apa-
relhos e substituirá até mesmo
os computadores. Melhorar a
qualidade e inovar tecnologi-
camente serão outras apostas
que a nova competidora terá de
fazer para se consolidar.

— O mercado de celular pós-
pago no país, que é o mais
rentável, está todo atendido.
Mas existe demanda de pré-pago
e de acesso a banda larga, que é
um mercado mais interessante
— disse Juarez Quadros, con-
sultor e ex-ministro das Comu-

nicações, que também aponta o
aluguel de rede para bancos e
redes de varejo como outra área
de negócios atraente.

Outra das demandas, segundo
o gerente-geral de Comunicações
Pessoais Móveis da Anatel, Nel-
son Takayanagi, será a Teleme-
dicina, com os serviços máqui-
na/máquina, onde os pacientes
utilizam, por exemplo, equipa-
mentos no coração para serem
monitorados 24 horas por dia.

Também serão uma exigência
do mercado os smart grids, usa-
dos pelas redes elétricas para

medir o consumo de energia.
Em um estágio mais avançado, a
rede inteligente poderá progra-
mar o ligar/desligar de eletro-
domésticos nas residências, em
conexão com os celulares.

O preço mínimo da licença da
Banda H será de R$ 1,1 bilhão. O
vencedor poderá explorar o ser-
viço por 15 anos, renovável por
igual período. Pela regra da li-
citação, somente a Nextel, que
entregou suas propostas de pre-
ços, documentos de habilitação
e fez o depósito das garantias,
poderá ser o quinto operador.

As operadoras atuais —- Vivo,
TIM, Claro, Oi e CTBC Telecom
— apresentaram propostas para
participar dos leilão das sobras
de outras frequências, com as
quais poderão aumentar o nú-
mero de clientes, de voz e de
dados e ampliar seus serviços.

A empresa que ganhar a li-
citação terá que cumprir me-
tas de universalização. Em cin-
co anos o serviço deverá estar
disponível na maior parte das
cidades com até 30 mil ha-
bitantes e em até sete anos nas
cidades menores. ■

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 dez. 2010, Economia, p. 25.




