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O alemão Chris Becker, vice-presidente mundial de criação da FCB em Nova York, 
esteve semana passada no Rio de Janeiro para participar do Festival Internacional de 
Publicidade do Rio. O publicitário, que adora viajar e destaca estes momentos como 
fundamentais para o seu trabalho como criativo, acredita que, atualmente e, mais do 
que nunca, o consumidor é que está no controle da situação. Por isso, a boa 
comunicação deve tocar a parte central da vida do consumidor e os mercados locais 
devem ser estudados com o coração. Ele acredita que criar campanhas globais no atual 
cenário é um grande desafio, principalmente, "se você quiser ser relevante e diferente 
para o consumidor local". "Quanto maior a audiência, mais pessoal é a mensagem", 
defende. Em Nova York, ele atende a contas como Diet Coke, Kraft e Nivea, além de 
ser responsável pela campanha antidrogas americana." 
 
Viagem 
"Tem algo muito óbvio na publicidade, algo que as pessoas dizem em todo mundo. A 
propaganda é um negócio de pessoas e a primeira coisa que você tem que fazer para 
trabalhar nessa área é entendê-las. Se você não entende as pessoas, não deve estar 
nesse negócio. E são tantas as pessoas que não têm essa característica e estão nesse 
negócio, que chega a ser chocante. Quando se fala da criação especificamente, cada 
simples criação é um mundo diferente. Você tem que ter a habilidade de falar com as 
pessoas de forma especial e impressioná-las de forma diferente. Viajar dá a 
oportunidade de interagir com pessoas que provavelmente nunca encontraria. É como 
um processo de treinamento, de como não ofender as pessoas, um treinamento em 
pessoas." 
 
Marshall McLuhan 
 
"Devemos adicionar ao conceito Marshall McLuhan, que há algumas décadas já dizia 
que, cedo ou tarde, o mundo seria uma aldeia global, duas coisas. Em primeiro, os 
chamados 'ismos', como o fundamentalismo, o nacionalismo etc. Eles tomam conta do 
que você gosta e do que quer ser. Isso faz com que você esteja em uma caverna, 
menos aberto, mas, por outro lado, mais exposto. É um pensamento estranho, mas 
você está mais exposto porque tem mais comunicação. Hoje, as pessoas estão 
celebrando mais a sua essência do que o global. Esta é a corrente? Não sei, mas é o 
que acontece agora. É uma situação do nosso tempo, temos que entendê-la e lidar 
com ela, prestar atenção e respeitá-la. O outro fator é a distância cada vez maior entre 
ricos e pobres, que, obviamente, não podemos controlar, é uma realidade. Mas é um 
problema global porque tudo o que acontece no mundo impacta a comunicação. Com 
as pessoas ricas não há problemas porque elas usam os mesmos produtos em todo 
mundo, provavelmente são umas 50 marcas, produtos, que podemos enumerar e que 
sempre usarão a mesma linguagem para falar com esse segmento. Essas pessoas 
fazem a mesma coisa, em lugares diferentes. Mas quando você vai para a 
comunicação de massa é diferente. As pessoas têm diferentes necessidades. E ai você 
tem que ser mais local, especificamente na maneira com que fala com esses 
consumidores. E não porque o gap é maior, mas porque esse é o jeito que a 
comunicação global deve analisar a diferença dos diversos níveis sócios econômicos." 
 
A marca nesse cenário 
"A marca é algo que você tem que amar, ela é que abre a conexão. E se hoje o 
consumidor é que está no comando, você tem que ter certeza que ela está conectada a 



ele. Se não vira um monólogo e o consumidor nunca responde. Você tem que abrir o 
diálogo, abrir essa conexão novamente. Não ser tão arrogante e tentar construir a 
conexão através da relação com as pessoas." 
 
Desafios da criação 
 
"As novas mídias e a informação abundante mudaram duas coisas. Primeiro a 
massificação, o conhecimento, saber o que está acontecendo. Tenho a impressão de 
que muitas agências ainda estão presas ao passado. Não estão abertas para entender 
tudo que está acontecendo. Você tem que encontrar uma maneira de impactar as 
pessoas, levando em conta o cenário global. É claro que, com mais opções, são 
maiores as possibilidades de impacto no consumidor. Por outro lado, elas são menores 
porque o consumidor tem uma relação mais pessoal com cada player da mídia. Ele 
pode escolher se quer estar conectado à internet por duas horas ao invés de assistir à 
TV por três horas. Toda mídia toma um tempo da mente. Antes, era televisão, jornais 
e revistas, mas agora há mais opções. Todas as mídias clássicas estão perdendo e elas 
devem achar você em algum outro lugar. E têm que falar com você de uma maneira 
diferente porque você está procurando algo que escolheu e não algo que alguém 
escolheu para você. Você escolhe aquela mídia porque prefere aquela mídia, porque é 
mais local ou porque fala de uma forma que você gosta ou quer ler. As opções são 
evidentes. E é, por isso, que tem a ver com personalidade, ser mais pessoal. O 
consumidor tem muito mais poder de decisão. Ele está no comando. Acho que esse é o 
jeito que sempre deveria ter sido. Agora, definitivamente, é assim." 
 
  
Propaganda e marketing 03/11/2004 


