
A primeira vez que comecei a ter algum tipo de responsabilidade sobre 
os destinos de alguma marca na América Latina se deu no início dos anos 
1990. Nessa época, fui bombardeado com as “vantagens” da globalização 
sobre diversos aspectos do marketing mix, entre eles “a escala” na criação da 
comunicação, com atrativas reduções de custo e a possibilidade de contar com 
produções de luxo, atores e diretores globais, recursos técnicos e pirotécnicos, 
dignos das melhores casas de Hollywood.

Passados mais de 20 anos e há pelo menos sete anos (interrompidos 
por três anos em uma função global) trabalhando pela América Latina, vejo

que a globalização da comunicação foi de alguma 
forma substituída pelo que poderíamos chamar de 
“latinização”. Isto é, o conceito de que a região, por 
características similares de cultura e idioma, pode 
ser tratada como um ou, nos melhores casos, dois 
blocos e que, portanto, por razões de escala, permite 
o desenvolvimento e a criação de uma comunicação 
que possa ser utilizada em praticamente toda a 
América Latina.

Aqui quero fazer um parêntese e deixar clara 
a minha posição de pesquisador de comunicação. 
Não sou contra nem a favor da globalização ou da 
regionalização e muito menos ignoro as verdadeiras 
vantagens proporcionadas pela escala dos dois 
movimentos acima, porém quero deixar registrada a 
questão mais importante deste meu ponto de vista:

Acredito serem muito mais universais os 
motivadores humanos que estão por trás dos grandes 
insights ou manifestos ou ainda chamado por alguns

do “Big Idea ”, Esta é, em minha opinião, a área que tem maiores chances de ser 
transferida com êxito ao redor do mundo e certamente em determinadas regiões 
geográficas como a América Latina.

A verdade é que nossos comportamentos são influenciados pelos mesmos 
motivadores universais, estejamos na índia, Nova Guiné, México, Brasil ou 
Colômbia. O que muda é a forma como esses motivadores universais são 
“materializados” - status que em muitos lugares pode ser representado pela 
posse de um auto e, em outras sociedades, pela quantidade de ouro colocada 
na arcada dentária.

Infelizmente, a globalização ou “latinização” da comunicação 
normalmente ignora essa diferente materialização e, com isso, execuções 
criativas são simplesmente transferidas de um lado para outro com baixas

taxas de eficácia.
Tenho acompanhado um número enorme de estudos 

que demonstram as baixas taxas de “transferabilidade” 
de comunicações globais e regionais (América Latina). 
Esses estudos mostram que a baixa taxa de sucesso é 
normalmente decorrente de dois fatores: ausência de 
um grande “insight” e baixa ressonância com o outro 
mercado.

E intuitivo para nós entender que, mesmo dentro de 
nossa região “supostamente uniforme”, existem enormes 
diferenças de mercado, fatores culturais, história, contexto 
publicitário, e, portanto, existem riscos consideráveis ao 
transferir uma comunicação de um lado para outro.

A situação é ainda mais crítica quando são transferidas 
comunicações entre os dois principais mercados da 
região (Brasil e México). Nossa experiência revela que 
esses são justamente os dois mercados mais aantagônicos 
da América Latina, com as menores chances e taxas de 
sucesso da região. Na verdade, o Brasil funciona como 
um bloco à parte, com baixas taxas de sucesso em 
“transferabilidade” de uma forma geral. Já o México 
apresenta melhores chances de “transferabilidade” com 
países como Argentina, Chile e Venezuela. Argentina 
e Chile formam um terceiro “cluster”, e, finalmente, 
Colômbia e Venezuela, um quarto e quinto blocos.

Se essas diferenças não podem ser negadas, quais 
são então as recomendações mais importantes que 
normalmente faço aos nossos clientes?

• Somente pense na possibilidade de transferência 
de comunicações quando ela tiver eficácia comprovada 
no primeiro mercado. A chance de ter sucesso na 
transferência aumenta muito para comunicações 
altamente eficazes.

• Pense em investir mais tempo em buscar um grande 
insight / Big Idea universal que possa ser mais facilmente 
transferido. E na hora de executar esse insight, pense 
no Big Mac. Uma ideia poderosa executada de forma 
bem diferente em vários mercados do mundo para 
maximizar os resultados. É possível pensar nisso para a 
sua comunicação global ou regional?
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Text Box
Fonte: Revista PMKT21, São Paulo, n. 5, p. 50, 2013.




