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O mercado publicitário bra-
sileiro tem uma visão muito oti-
mista sobre seu próprio futuro, 
alimentada pelos números do 
presente que não deixam muita 
margem para reclamações. En-
tretanto, mesmo com a bonança 
dentro de casa, não são poucos 
os casos de agências de diversos 
portes e segmentos que buscam 
faturar dinheiro fora do País. Um 
movimento mais do que natural, 
se considerado um contexto 
global em que o Brasil tem o sé-
timo maior mercado publicitário 
(segundo o Global Ad Markets 
2010, do Advertising Age), com 
chances de ultrapassar a França 
no ranking deste ano e, em al-
guns poucos anos, encostar no 
Reino Unido. Os seis países à sua 
frente, com exceção da China, 
possuem grupos consolidados 
entre os maiores do mundo. Pelo 
Brasil, apenas o ABC aparece 
entre os cem primeiros, em 20o, 
sendo que o grosso de suas re-
ceitas ainda é local.

Globalização ativa
Os movimentos de dentro 

para fora têm visado oportunida-
des específicas e incluído merca-
dos consolidados como Europa e 
Estados Unidos. A começar pelo 
próprio ABC, que é dono de duas 
agências em San Francisco, a 
Pereira & O’Dell e a Dojo. 

No movimento mais recente 
do grupo, a Africa abriu escritó-
rio na tradicional Avenida Madi-
son, em Nova York, onde Nizan 
Guanaes e outros quatro pro-
fissionais dedicam-se a ajudar 
marcas brasileiras a crescerem 
no exterior. “Durante as últimas 
décadas, o Brasil participou do 
processo de globalização das 
marcas de maneira passiva. 
Agora, com o momento eco-
nômico positivo, o País passou 
para uma globalização ativa”, 
afirma Marcio Santoro, copre-
sidente da agência. “E isso se 
torna um estopim para a globa-
lização das agências brasileiras, 
que irão ajudar empresas de 
outros setores, como Itaú, Vale 
e Grendene, a tornarem suas 
marcas conhecidas no exterior”, 
acredita. Há alguns dias, o Itaú 
lançou sua campanha “The Glo-
bal Latin American Bank”, cria-
da pela Africa NY. O escritório 
nova-iorquino trabalha também 
em campanhas da Vale que 
serão lançadas no exterior. “O 
momento atual da publicidade 
brasileira repete o que ocorreu 
com a JWT e a Ford há 80 anos. 
O anunciante queria expandir 

Fora da zona de conforto
Mesmo com o mercado interno em ebulição, agências brasileiras tentam a sorte em outros países
Felipe Turlão

para o mundo e a agência foi 
junto”, compara Santoro.

Outro caso bem-sucedido é o 
da Duda Propaganda, presente 
há pouco mais de um ano em 
Portugal, para onde foi com o 
objetivo de atender a conta da 
rede supermercadista Pingo 
Doce, então sexto maior anun-
ciante do país. “Esse braço da 
nossa agência tem mais de 25 
pessoas na equipe e vai de vento 
em popa”, garante Ricardo Bra-
ga, presidente e diretor de cria-
ção da operação portuguesa. A 
campanha de reposicionamento 
da marca chegou a ganhar al-
guns prêmios naquele mercado. 

mantinha escritório. 
A Fischer também tem há 

quase nove anos uma operação 
na Argentina. Seu movimento 
mais recente foi a compra da 
agência de mídia Branders, em 
novembro passado, como forma 
de adotar por lá o modelo full 
service brasileiro. 

A agência, por outro lado, en-
frentou problemas na Venezuela, 
de onde acabou saindo – fato que 
trouxe lições sobre seu processo 
de internacionalização. “O nosso 
maior acerto foi ter entendido 
que o talento brasileiro poderia 
dar certo em outros países. O 
maior erro foi ter regionalizado 

contrário dos Estados Unidos, 
onde a Apple domina. Lá, é 
preciso criar em diversas pla-
taformas, como Android, Java 
e mesmo para o iPhone”, afirma 
Léo Xavier, CEO da companhia. 
“Neste ponto, acreditamos que 
a Pontomobi pode desenvolver 
aplicativos multiplataforma, 
jogos para celular e sites para 
aparelhos móveis. E queremos 
atender às grandes marcas eu-
ropeias”, avisa.

Além do Reino Unido, a em-
presa tem planos de ampliar seu 
braço no Velho Continente com 
escritórios em outras cidades. 
Isso, claro, em um segundo mo-

Braga quer expandir negócios da Duda para outros países e 
ser porta de entrada para marcas brasileiras na Europa

Segundo Flávio Maria, México é o primeiro passo da Future 
Group para atingir o mercado dos Estados Unidos
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e expectativa de faturar R$ 20 
milhões no primeiro ano. Um 
valor que seria quase um terço 
do que a operação brasileira fa-
turou em 2010 (R$ 70 milhões). 
“O México é um país carente 
de algumas ferramentas como 
mobile marketing e ativação”, 
afirma Flávio Maria, sócio e CEO 
da empresa, que no final do ano 
passado lançou, em sociedade 
com Silvio Matos, a holding SM/
FM, à qual estão ligadas a Future 
Group e a Idealista, entre outras 
empresas.

Segundo ele, este deve ser 
apenas um primeiro passo para 
entrar em um mercado um 
pouco mais ao norte. No caso, 
o maior do mundo. “O México é 
estratégico para a nossa empresa 
não apenas pela importância do 
mercado local, mas também por 
se tratar de uma porta importan-
te para atingir o mercado hispa-
no-americano, que tem 80% de 
mexicanos”, avisa o executivo. 
Ele acredita que a entrada nos 
Estados Unidos ocorra em 2012. 

“Foi a mais lembrada de 2010 
e também em janeiro de 2011, 
segundo o instituto Publivaga”, 
comemora Braga. Como reflexo 
do trabalho para Pingo Doce, a 
agência faturou, no decorrer do 
ano, as contas do Metrô de Lis-
boa e da bebida típica Favaito.

E Portugal parece ser apenas 
o primeiro passo da Duda no 
continente. “Queremos continuar 
ampliando a carteira de clientes 
em Portugal e expandir a atuação 
para outros países da Europa”, 
afirma Braga. O objetivo estraté-
gico da agência se assemelha com 
o da Africa nos Estados Unidos, 
afinal, segundo o executivo, a 
empresa quer consolidar-se como 
porta de entrada para empresas 
brasileiras que queiram atuar 
naquele mercado.

A Fischer foi outra agência 
brasileira que se deu bem em 
Portugal, onde atua desde 2007. 
Atualmente ela atua sob o nome 
Fischer+Bus, por conta da fusão 
ocorrida em 2010 com a con-
sultoria Bus. O negócio acabou 
levando a marca brasileira tam-
bém para Angola, onde a Bus 

e colocado barreiras na nossa 
expansão”, afirmou Eduardo 
Fischer, presidente do Grupo To-
talcom, em entrevista concedida 
ao Meio & Mensagem no ano 
passado. “Se eu pudesse come-
çar de novo – e a nossa profissão 
permite isso –, guiaria o começo 
da nossa expansão não por uma 
região geográfica, mas por um 
mercado”, disse, na ocasião.

Novas oportunidades
Não são apenas as agências 

de publicidade tradicional que 
trilham o caminho do exterior. 
A Pontomobi, que tem 30% de 
seu capital nas mãos do Grupo 
RBS, está lançando sua opera-
ção internacional por meio de 
um acordo operacional com um 
player britânico que atua no 
mercado de mobile marketing, 
cujo nome será revelado somen-
te no dia 14 de fevereiro, durante 
a feira Mobile World Congress, 
em Barcelona.

“Começamos o processo de 
internacionalização pela Europa 
porque é um mercado pulveriza-
do em termos de aplicativos, ao 

mento, após a consolidação da 
operação britânica. Os negócios 
da empresa fora do país passam 
ainda pelo Festival Internacional 
de Criatividade de Cannes. A 
Pontomobi, que tem 85 funcio-
nários e chegou a um faturamen-
to de R$ 13 milhões em 2010, foi 
escolhida para desenvolver um 
aplicativo mobile oficial que trará 
dicas para quem visitar o evento, 
além de atualizar em tempo real 
os resultados e novidades. “Ana-
lisamos os mercados de Estados 
Unidos e América Latina, antes 
de optar pelo Reino Unido”, 
resume Xavier, que acaba de 
contratar o vice-presidente de 
estratégia Michel Lent (ex-
Ogilvy) para ajudar no processo 
de internacionalização.

Rumo à américa
A Future Group também foi 

para o aeroporto. Mas pegou 
outro voo. A agência, que tem 
forte expertise promocional, 
abriu uma operação no México, 
onde já atuam 30 funcionários, 
dedicados a clientes como San-
tander, Pernaud Ricard e LG, 

André Frota, sócio e presi-
dente da empresa, afirma que 
um fator fundamental para se 
entrar em um mercado estranho 
é conhecer a cultura local. No 
caso da Future Group, a empresa 
fez uma parceria com o argentino 
Fernando Del Castilho (ex-presi-
dente da PepsiCo na Argentina), 
que controla no México a agência 
Imagine, inaugurada há oito anos 
e agora rebatizada de Future 
Group International. “Ouvimos 
de muitas pessoas que quem 
quiser fazer algo sozinho não vai 
se dar bem”, conta.

Apesar de dificuldades como 
essa, os profissionais brasi-
leiros que já se arriscam com 
operações no exterior parecem 
estimulados pelo desafio de aliar 
o crescimento no Brasil às opor-
tunidades em outros mercados. 
“Temos capacidade de atuar 
globalmente. Não há porque nos 
prendermos ao ‘achismo’ de que 
não temos capacidade de entre-
gar um trabalho de nível global, 
ainda mais na área de tecnologia, 
onde não há geografia”, aponta 
Xavier, da Pontomobi.
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