
Anúncio globalizado mas com ajuste local 
  
Considerado uns dos publicitários de maior prestígio dos EUA, Chris Becker, vice-presidente 
mundial de criação da Foote, Cone e Belding Worldwide (FCB), diz que no mundo globalizado os 
clientes têm exigido cada vez mais o alinhamento de suas campanhas publicitárias em diversos 
países onde estão presentes. A dificuldade, diz, é identificar as diferenças regionais para uma 
marca global. Para o publicitário, todo o cuidado é pouco para não criar "campanhas para 
turistas". "Ninguém quer ver algo que é muito diferente de seus hábitos." 
 
Publicidade global deve ter ajuste local, diz guru americano 
  
A rápida passagem de Chris Becker, vice-presidente de criação mundial da Foote, Cone e Belding 
Worldwide (FCB), pelo Rio de Janeiro está lhe rendendo muita inspiração. Considerado uns dos 
publicitários mais badalados do mercado norte-americano, o executi-vo, que está à frente da 
comunicação de gigantes como Coca-Cola, Samsung, Mattel e Johnson & Johnson, numa agência 
que pertence ao Interpublic Group, diz acreditar que o Brasil é um dos países com a maior atitude 
criativa.  
 
"O País tem muitos talentos e os melhores publicitários. O futebol e as próprias modelos têm 
recebido cada vez mais atenção do mercado publicitário internacional. Não há como não passar 
pelo Rio de Janeiro sem registrar alguma coisa", ressalta Becker, que está na cidade pela primeira 
vez à convite da Associação Brasileira de Propaganda (ABP) para uma palestra sobre Criação 
Global na Intimidade, nesta quarta-feira.  
 
Fundada em 1873, a FCB conta com mais de 190 escritórios em 104 países, e o Brasil, por meio 
da associação com a Giovanni, em 1998, é hoje, além de principal mercado da América Latina, 
um dos grandes exportadores de idéias para campanhas globais como Johnson & Johnson e Kraft 
Foods.  
 
"As campanhas de vários produtos da Kraft, a exemplo de Club Social e Oreo, foram exportadas 
para diversos países. Quando temos algum problema na comunicação, ligo para os sete criativos 
da companhia espalhados pelo mundo e tentamos resolver. Não importa de onde vem a idéia, o 
que vale é a criação", endossa Becker.  
 
Num mundo globalizado, o especialista ressalta que os clientes têm exigido cada vez mais o 
alinhamento de suas campanhas publicitárias em diversos países onde estão presentes. A 
dificuldade, continua o executivo, é identificar as diferenças regionais para uma marca global. O 
ponto a favor é a difusão de uma única idéia, ou seja, de poder comunicar o mesmo pensamento. 
O detalhe é identificar as diferentes essências.  
 
"Ser sexy varia de país para país. Cada um tem um jeito de ser. Não adianta veicular uma 
campanha com ideais franceses no Brasil. Não vai pegar", afirma. Assim, Becker está ciente das 
diferenças entre os verbos comunicar e entender. Para o public itário, todo o cuidado é pouco para 
não criar "campanhas para turistas".  
 
"Ninguém quer ver algo que é muito diferente de seus hábitos. Por isso, é necessário adaptar-se e 
respeitar os diferentes modos de pensar e de vida. É disso que depende o sucesso de uma marca. 
Para captar essas diferenças, é importante que se usem ferramentas distintas de pesquisa". Entre 
os motivos de alinhamento internacional de contas, estão os baixos custos exigidos pelos clientes 
e a maior rapidez em que os filmes são produzidos já que, na maioria das vezes, as campanhas 
globais sofrem apenas ajustes locais.  
 
Com prêmios dos mais importantes festivais na bagagem, Becker diz acreditar que o importante é 
mostrar resultados para os clientes. "Criamos as campanhas apenas para vender. Não criamos 
para ganhar prêmios", enfatiza.  



Contas como Diet Coke e KFC - que acaba de retornar ao Brasil -, embora com segredos 
guardados a sete chaves, estão prestes a sofrer realinhamentos internacionais. Nos EUA, a FCB 
lança nas próximas semanas dois novos filmes do refrigerante, estrelados pelo ator Adrien Brody, 
vencedor do Oscar pelo filme "O Pianista", de Roman Polanski.  
 
Outra campanha que vai correr o mundo é a da Nivea, produzida no Brasil, com a participação da 
modelo brasileira Gisele Bündchen. Os executivos da FCB e da companhia mundial de cosméticos 
já preparam uma estratégia para levar as peças para outros países.  
 
 
Becker chegou ao País no domingo com motivos para comemorar. Acabou de conquistar uma 
conta de US$ 150 milhões, em contrato com o governo americano, para desenvolver a Campanha 
Nacional Anti-Drogas. "Já fizemos campanhas voluntárias durante um ano sobre o tema. 
Abordamos vários assuntos. Agora, vamos dar continuidade aos trabalhos", revela Becker, 
satisfeito com a excelente remuneração adicional.  
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