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Marili Ribeiro

Foi de forma casual que Marcio
Santoro, presidente da agência
de propaganda Africa, do Gru-
po ABC, conheceu o presidente
da Procter & Gamble, Tarek Fa-
rahat. Eles se cruzaram na sede
do Walmart, onde ambos são
fornecedores, e acabaram mar-
cando um café. Na conversa,
veio o convite para participar
da concorrência pela verba da
comunicação online da multina-
cional. A Africa disputou e ga-
nhou. Um ano depois, conquis-
tou trabalhos para campanhas
off line com promoções nos pro-
gramas Big Brother e Faustão.

No mundo dos negócios, esse

seria um relato corriqueiro.
Mas, no universo das grandes
marcas globais, é incomum. As
verbas de compra de serviços
de marketing são fechadas em
pacotes negociados globalmen-
te com os conglomerados de
propaganda e suas redes de
agências. Há um “alinhamen-
to” das contas, que passam a ser
atendidas automaticamente pe-
las filiais ou associadas das gran-
des agências no Brasil.

Essa configuração barateia o
custo para os anunciantes. Mas
nem sempre as agências associa-
das às redes estrangeiras tiram
proveito dessas contas, já que o
grosso dos investimentos fica
nos mercados mais ricos. Os

EUA é o maior mercado de pro-
paganda do mundo, movimen-
tando cerca de US$ 152 bilhões
por ano. O Brasil aparece em sé-
timo no ranking, com fatura-
mento de US$ 13 bilhões.

Os “desalinhamentos” recen-
tes, ainda que modestos, são
um sinal do atual potencial de
crescimento. O Brasil é o quar-
to mercado que mais cresce no
mundo, pelas projeções da em-
presa de pesquisas Zenith Opti-
media. “Deixamos de ser, para
muitas companhias, o seu 20º
ou 15º mercado, para nos tornar-
mos o quarto ou segundo. Com
o cenário favorável, os executi-
vos dessas companhias passa-
ram a ter bala na agulha para de-

fender a escolha de seus presta-
dores de serviço”, diz Santoro.

Mário D’Andréa, presidente
da agência JWT no Brasil, com-
partilha, em parte, da interpre-
tação de Santoro. “Nunca ouvi
tantos dirigentes estrangeiros
dizerem que, se não crescerem
no Brasil, comprometem o re-
sultado de suas companhias no
mundo. Na Europa e nos EUA,
as economias estão estagnadas
e devem permanecer assim por
um bom tempo”, avalia D’An-

dréa. “Além disso, entre os paí-
ses do Bric (Brasil, Rússia, Índia
e China), o único que tem re-
gras claras no mercado da pro-
paganda é o Brasil. Eles olham o
mundo como se fosse um jogo
de WAR e, agora, é hora de pôr
as fichas aqui”.

Novo eixo. Entretanto, D’An-
dréa pondera que as grandes
marcas globais ainda não arris-
cam desalinhar completamen-
te suas verbas publicitárias. “Fa-

zem isso primeiro na propagan-
da online, porque é um espaço
de muita experimentação e de
verbas pequenas”, diz. “Mas
não há dúvida de que a realida-
de está mudando. O eixo da pu-
blicidade sempre foi Nova
York- Londres. E o Brasil come-
ça a integrá-lo.”

Por acreditar que a propagan-
da feita aqui já tem status para
brigar por outros patamares na
publicidade mundial, Fernan-
do Musa, diretor geral da Ogilvy
no Brasil, acha que é tempo de
as agências ligadas a redes mun-
diais instaladas aqui, como é o
caso da sua, interferirem mais
nos processos de criação de
campanhas globais.

Musa cita dois exemplos vivi-
dos pelo escritório brasileiro.
Há cinco anos, muitos consumi-
dores não associavam o sabone-
te Dove, o óleo Mazzola e os cal-
dos Knorr à Unilever. “O proje-
to de passar a usar a marca cor-
porativa junto às marcas de
seus produtos nasceu no Brasil
e inspirou outros mercados”,
diz Musa. Outra iniciativa foi
participar da concorrência para
atender as campanhas da Coca-
Cola para o mercado hispânico
nos EUA. A equipe brasileira ga-
nhou a disputa contra escritó-
rios de Miami e São Francisco.
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O ‘desalinhamento’
a favor do Brasil
Agências locais começam a ganhar contas que antes faziam parte dos
pacotes globais fechados entre múltis e conglomerados de publicidade
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Países que mais vão contribuir
para o crescimento do investi-
mento em publicidade até 2013

Manter o foco é fundamental

A FORÇA DOS EMERGENTES

DIVULGAÇÃO

Em busca de um vínculo emo-
cional que mobilize consumido-
res do Brasil e de cinco países
vizinhos na América Latina, on-
de a campanha será veiculada, o
comercial dos pneus Bridgesto-

ne convocou como protagonis-
tas um malabarista e um surfis-
ta. Eles entram em cena para de-
monstrar porque é tão impor-
tante manter o foco. Aliás, equi-
libristas em suas atividades pro-

fissionais, eles não sobrevive-
riam sem essa consciência.

O americano Anthony Gatto,
malabarista do Cirque du So-
leil, e o brasileiro Carlos Burle,
bicampeão mundial de surfe
em ondas gigantes, foram filma-
dos no Chile e em Cabo Frio, no
Rio. No filme, traçam um para-

lelo entre suas ações e os produ-
tos da Bridgestone, cuja meta é
obter a excelência. Um fator
fundamental para quem fabrica
uma peça tão importante no
transporte de pessoas.

A campanha tipo exportação
foi criada pela agência de propa-
ganda Loducca. / M.R.
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Paralelo. Surfista, equilibrista e pneus buscam precisão
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Salto. Santoro, da Africa: prestígio no cenário global
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