
reito do Largo de São Francisco, Már-
cio Moreira, atende ao apelo do seu ami-
go e topa, por parcelas iguais de lealda-
de e curiosidade, fazer um estágio na
McCann-Erickson. Esse foi o início
meio involuntário de uma das mais bri-
lhantes carreiras da publicidade mun-
dial. Nos 37 anos que se seguiram ao es-
tágio Moreira se tornou o brasileiro mais
bem-sucedido — em escala planetária
— no universo da publicidade e hoje é
vice-presidente mundial do conselho do
McCann Worldgroup, holding de uma
das maiores potências mundiais no seg-
mento da comunicação publicitária. Se-
gundo estimativa da Advertising Age, a
mais influente revista especializada em
publicidade dos EUA, a receita do
McCann Worldgroup foi de US$ 1,22
bilhão em 2003.

O amigo era Tárik de Souza, hoje jor-
nalista, e seu pai era Emil Farah, então
presidente da McCann no Brasil. Na épo-
ca, além da faculdade, o jovem Márcio fa-
zia teatro na companhia de Eugênio Kus-
net, que adotava o famoso método Sta-
nislavsky, e tinha a música como hobby.

Por ANDRÉA CIAFFONE

á muito tempo — 1967 —,
numa galáxia distante — o
Brasil pré-AI-5 — o estu-
dante da Faculdade de Di-



"É incrível que tão pouca gente
no Brasil saiba quem é o Márcio.
Sua trajetória é motivo de orgulho
para qualquer brasileiro. Esse cara
é extraordinário. Uma lenda viva
da publicidade brasileira", afirma,
entusiasmado, o publicitário
Eduardo Fischer, fundador da
agência Fisher America e da hol-
ding latino-americana Totalcom,
ele próprio, uma importante figu-
ra do Olimpo da publicidade bra-
sileira e internacional.

Moreira já ganhou centenas de
prêmios nas mais prestigiadas
mostras internacionais de talento
publicitário como Cannes Lions,
New York Festival, Clio, Mobius,
Andy e Effies. Desde 1972, Mo-
reira participa do Festival Inter-
nacional de Publicidade de Can-
nes e é o único publicitário na his-
tória do evento que foi presidente
do júri duas vezes, representando
países diferentes. Em 1978, foi presiden-
te representando o Brasil. Em 1983, as-
sumiu a presidência representando os
EUA. No Brasil, foi nomeado Profissio-
nal do Ano em 1988, Profissional da Dé-
cada em 1990 e Profissional do Século
em 2003. Tal qual Pelé, Atleta do Sécu-
lo, Moreira tornou-se uma inspiração e

uma lenda para os jovens profissionais.
"O Márcio foi dos primeiros criativos a
bater na tecla da importância de se en-
volver no negócio do cliente, de ter um
relação mais próxima com as áreas de
planejamento e atendimento. Foi mui-
to criticado por isso. Mas na verdade,
ele foí precursor de um conceito que

hoje é apontado como o presente
e o futuro da publicidade", des-
creve o jovem criativo Marcos Ta-
volaro, que conheceu Moreira en-
quanto estudava na Visual Arts
School em Nova York.

Em Manhattan, para onde se
mudou em 1979, Moreira prepa-
ra seu primeiro livro sobre pu-
blicidade. "Era para ser um livro
didático, mas está se tornando
uma espécie de autobiografia
profissional", revela. Boa parte
dos capítulos baseia-se na sua
experiência em criar estratégias
para o que define como "marcas
sem fronteiras" de empresas co-
mo Coca-Cola, UPS, Nestlé,
Goodyear, General Motors, Uni-
lever, MasterCard e Interbrew.

Muito antes que o termo glo-
balização fosse cunhado, Moreira
já era um dos protagonistas no
processo de internacionalização

da publicidade que seguiu (e também
impulsionou) a transnacionalização das
marcas. Dos seus 37 anos de carreira,
25 foram vividos na propaganda multi-
cultural. "A necessidade de criar mensa-
gens capazes de tocar as pessoas das
mais diversas culturas é a raiz da teoria
de que o "insight"da mente dos consu-



midores que é o principal
combustível para a criativi-
dade", diz Moreira.

Sem sinônimo exato em
português, a palavra inglesa
"insight" corresponde a
uma percepção composta
de elementos racionais e in-
tuitivos que resultam numa
revelação, que no caso da
publicidade, tem importan-
tes aplicações práticas.

"Pesquisar o público-al-
vo e aplicar o resultado lite-
ralmente não é suficiente",
adverte. "O segredo não es-
tá em interpretar os resulta-
dos da pesquisa de forma
criativa, de modo a gerar
resultados para o cliente".
Embora aos ouvidos do ter-
ceiro milênio essa fórmula
pareça óbvia, por décadas
ela não foi aplicada por causa das rixas
internas entre as áreas de atendimento,
planejamento e criação da agência. Na-
queles tempos pré-internet, se a pesqui-
sa dizia que o consumidor reagia me-
lhor aos carros vermelhos, o atendimen-
to já impunha essa cor no seu briefing,
o que irritava a criação porque limitava
seu campo criativo.

"Hoje, as agências precisam é de pla-
nejadores estratégicos - sejam de que

Fundador da Totalcom, Fischer defende a parceria com o cliente

área for — capazes de pegar a informa-
ção obtida com o consumidor e encon-
trar uma solução de comunicação mais
imaginativa", diz o vice-chairman. Por
exemplo, uma pesquisa feita nos EUA
revelou que as pessoas tendem a des-
prezar quem é consumista, a classificar
o vizinho que compra uma televisão de
36 polegadas e tela plana e que custa
US$ l mil de perdulário. Mas, quando
ele compra a mesma televisão, ele nega

ser perdulário e justifica
o gasto dizendo que não
há satisfação maior do
que ver, numa manhã de
domingo, seus filhos
ainda de pijama se diver-
tindo com desenhos ani-
mados passando numa
televisão de alta qualida-
de de imagem", explica.
"Esse dado comporta-
mental foi o ponto de
partida para a criação do
conceito "Priceless"
(Não tem preço) para a
campanha da Master-
card", revela Moreira.
"Esse conceito mostra
que não importa as coi-
sas materiais que se pode
comprar e sim, os mo-
mentos de satisfação
pessoal que as compras

podem proporcionar. Com isso, a culpa
gerada pelo consumo se dilui e o clien-
te usa mais o cartão de crédito. Além
disso, a campanha gera grande simpa-
tia e reconhecimento para a marca",
descreve o publicitário.

Entretanto, em décadas passadas, os
criativos se gabavam de sistematicamen-
te menosprezar ou até desprezar as pes-
quisas. Nestes tempos, as grandes saca-
das criativas eram a medida de sucesso
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das agências. "Essa fase seguiu
àquele momento nos anos 60,
em que a publicidade tinha um
aspecto informativo e precedeu
os tempos em que ela passou a
ter uma função de entreteni-
mento", descreve com elegân-
cia o diretor da DPZ, Daniel
Barbará. Segundo o publicitá-
rio que comemorou 40 anos de
carreira, a principal mudança
que ocorreu no Brasil foi de fo-
co. "Nos anos 60, no Brasil, se
vendia produto. Hoje, se vende
financiamento", diz Barbará,
que chama a atenção para o fa-
to de que vários segmentos
anunciam mais as condições de
pagamento do que as virtudes
do produto, o que levou a pub-
licidade de varejo ao primeiro
lugar em investimentos ano
passado.

Na fase de deslumbramento pelo po-
der da criatividade nos anos 80, entre-
tanto, o mais importante era fazer fil-
mes fantásticos, mesmo que os especta-
dores depois não conseguissem lembrar
bem qual era o produto anunciado. Em
vez de se vangloriar com o crescimento
dos pontos de market share, as agências
elencavam uma miríade de prêmios pa-

Nizan Guanaes não tem medo de comprar briga

ra demonstrar sua qualidade. Tudo isso
mudou. Hoje a criatividade deve sempre
servir ao aspecto econômico e se tradu-
zir em ganho de market share ou de
brand equity. "Os publicitários de uma
geração anterior à minha contam sobre
a época no Brasil em que os clientes
sempre diziam sim às propostas mais
criativas — mesmo que elas não fossem
muito vendedoras", descreve o vice-pre-

sidente de criação da DM9DDB, Sérgio
Valente, que foi o jurado brasileirona
competição de filmes do festival de
Carmes de 2004. "Aí eu me tornei publi-
citário e, bem na minha vez, os clientes
mudaram, estão mais seletivos. Hoje, as
empresas querem da agência trabalhos
cada vez mais criativos, mas fazem ques-
tão que as campanhas custem o mínimo
possível em mídia ao mesmo tempo que .
aumentem ao máximo suas vendas",
descreve o publicitário que hoje é o mo-
tor da agência onde o nome de Nizan
Guanaes se tornou mitológico.

Formado pelas agências DM9DDB,
África e MPM respectivamente 7°, 12° e
40° lugar do ranking AC Nielsen, o Gru-
po Ypy de Comunicação é mais uma
criação do incansável Nizan Guanaes.
"Para sobreviver à comoditização do
mercado é preciso ousar", afirma. "To-
do mundo achou que eu era louco de,
em plena crise, investir na criação de
uma agência com posicionamento pre-
mium", diz Guanaes. "A África atende
poucos clientes para poder se envolver
em profundidade no negócio de cada
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um e participar da criação de estraté-
gias sob medida", define.

Nizan prevê que chegará entre as 10
maiores agências do Brasil em dezem-
bro, quando a agência completar dois
anos. "Temos um modelo de consulto-
ria, com maior envolvimento com os
clientes", descreve Guanaes. "A África
não se inscreve em prêmios. Nosso foco
é dar share para o cliente", diz o publi-
citário que criou esse esquema para
atender à mais atual tendência do mer-
cado ao mesmo tempo em criava um
playground para si mesmo. Depois que
a gente vira dono de agência, a única coi-
sa que a gente quer é voltar a ser reda-
tor", confessa Nizan.

Ao mesmo tempo, o publicitário pre-
ga um conceito empresarial para a pro-
paganda."A agência tem de ser parceiro
estratégico do cliente", diz o dono da
África, para quem o tempo de só reagir
aos briefings do cliente já passou. "O
olhar do publicitário tem de ser mais am-
plo. Às vezes, as empresas se sentem con-
fortáveis demais e deixam seus ativos de
marca evaporarem. É aí que entra a agên-
cia: para defender a empresa desse tipo
de dilapidação do seu patrimônio", con-
ceitua. Teses como esta fizeram com que
o publicitário recentemente comprasse
urna das mais quentes brigas da publici-

dade brasileira; o episódio Zeca Pagodi-
nho entre Nova Schin e Brahma. "Nin-
guém acorda de manhã e diz: vou arru-
mar uma dor de cabeça. Mas, às vezes, é
preciso enfrentar uma polêmica para
servir bem ao seu cliente", confessa o
criador da campanha que obteve o maior
recall para a marca Brahma em dez anos,
segundo dados do Datafolha.

Outro que reza pela cartilha do en-
volvimento total no negócio do cliente
é Eduardo Fischer, que estava na outra
ponta da polêmica. "Além de criar os
filmes e peças publicitárias nós nos en-

volvemos intensamente nas questões
estratégicas em marketing, distribui-
ção e brandíng", explica o fundador da
Totalcom, que faturou US$ 350 mi-
lhões em 2003.

Coordenada pelo publicitário Átila
Francussi, a campanha Experimenta foi
responsável pela elevação da participa-
ção de mercado da Schincariol em cer-
vejas de 8,6% para 15,2%, segundo o ins-
tituto A. C. Nielsen. Desde que, há cer-
ca de quatro meses, Francussi deixou a
Fischer America para assumir a presi-
dência da J.W.Thompson no Brasil,

Eduardo Fischer
saiu em busca de
reposição. "Quan-
do Jáder Rossetto
me mostrou um
rolo de filmes pre-
miados e outro ro-
lo de campanhas
filmes que gera-
ram resultados pa-
ra os clientes tive a
certeza de que ele
estava de acordo
com o conceito da
Fischer", conta o
publicitário.

A obsessão pelo
retorno do investi-
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mento do cliente é regra na agência que
por mais tempo esteve no primeiro lu-
gar do ranking brasileiro nas últimas dé-
cadas, a McCann-Erickson "Cada vez
mais é preciso ter um envolvimento em
profundidade com a realidade das em-
presas. Hoje, o planejamento estratégi-
co é fundamental", diz o presidente pa-
ra América Latina do Grupo McCann,
Jens Olesen."O publicitário deve desco-
brir o que cada empresa precisa para oti-
mizar seu esforço na construção de mar-
cas e gerenciar bem o uso das diversas
mídias nas soluções que forem entre-
gues para o cliente", ensina Olesen. "E

parte do livro "Os 100 Melhores Comer-
ciais de Todos os Tempos".

"Além de cumprir sua função como
propaganda - foi eficiente em constru-
ção de imagem da marca e impulsionou
as vendas - esse filme virou parte da cul-
tura popular", afirma seu criador, o pu-
blicitário Washington Olivetto, funda-
dor da W/Brasil. Dezesseis anos depois,
deve ser objeto, em breve, de um rema-
ke — o primeiro de que se tem notícia
— de um comercial clássico.

Os sutiãs mudaram muito. Hoje são
objeto de avanços tecnológicos fantásti-
cos em modelagem e tecidos. Por isso

Sérgio Valente acredita que a recente evolução técnica apoia a criatividade dos brasileiros

deve sempre entregar um produto cria-
tivo eficiente. Prêmios são ótimos, mas
o fundamental é aumentar as vendas dos
seus clientes", recomenda.

"O Brasil está na vanguarda deste,
como esteve na dianteira de outros mo-
vimentos publicitários no passado",
lembra Valente. Um exemplo clássico e
que "a gente nunca esquece" foi o filme
"Primeiro Sutiã" criado por Washing-
ton Olivetto para a Valisère, que é um
dos dois filmes criados pela premiadís-
sima publicidade brasileira que fazem

mesmo, permitem que a publicidade
inove ao homenagear um dos seus me-
lhores momentos. Mas, essa situação po-
de ser considerada uma exceção. "As em-
presas estão investindo menos no de-
senvolvimento de produtos inovadores.
E, quando a inovação diminui, é mais
desafiador criar", diz o presidente mun-
dial da Foote Cone & Belding (FCB),
Brendan Ryan. "E, para agravar esse ce-
nário, está o fato de que a pressão pela
geração de resultados de lucratividade
imediatos alcançou um patamar inédi-

to em praticamente todos os mercados."
Na primeira metade da década de 90,

Ryan elevou a receita da matriz da FCB
de US$ 500 milhões para US$ l bilhão.
"Ainda é possível dobrar o faturamento
de empresas de propaganda, mas se tor-
nou muito mais difícil", diz o executi-
vo. "A única maneira é reinventar seu
próprio negócio. Confiar apenas nas so-
luções tradicionais, como os comerciais
de 30 segundos em horário nobre, não
favorece o crescimento nem a conquis-
ta de novos clientes." Com faturamen-
to bruto anual de US$ 8 bilhões, 197 es-
critórios em 109 países e 15 mil funcio-

nários em todo o mundo, a
FCB é uma das maiores
agências internacionais. A re-
de faz parte do grupo Inter-
public, o segundo maior
conglomerado internacional
de comunicação com receita
de R$ 6,2 bilhões em 2003.

Um das questões mais
discutidas por publicitários
de todo o planeta é a ques-
tão da globalização das
marcas e das campanhas."A
publicidade está cada vez
mais globalizada. Mas tam-
bém está cada vez mais re-
gional e local. E a intensifi-
cação deste aparente para-
doxo é a principal tendên-
cia no futuro", prevê Ole-
sen, do alto de 40 anos de
carreira em propaganda.

"Se já existe uma barreira dos criativos
em relação a quem está na sala ao lado,
imagine o grau de rejeição quando uma
campanha vem pronta de fora", destaca
Moreira em relação ao problema mais fre-
qüente e sério que a adoção de campa-
nhas globais trouxeram."O segredo para
superar a rejeição em relação aos concei-
tos vindos de fora é criar possibilidades de
que esses mesmos conceitos possam ser
melhorados localmente." A atitude é mos-
trar as idéias e convocar a co-autoria. Bas-
ta que a idéia central seja seguida."
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Jens Olesen defende o total envolvimento da agência com as necessidades dos anunciantes

"Os alinhamentos globais geram uma
importante economia de escala para os
anunciantes", observa a presidente para
América Latina da TBWA, Tânia Kulb.
"Mas, as campanhas globais
devem se concentrar nas ver-
dades universais da marca e
deixar para o nível local a
criação de estratégias de"be-
low the line" (não veiculadas
na mídia) para as equipes
criativas locais", continua. "A
prova da importância destas
disciplinas que por muito
tempo foram erroneamente
consideradas pouco rentáveis
é que hoje elas absorvem en-
tre 30% e 40% do orçamento
de comunicação das empre-
sas", analisa Tânia.

"Conciliar mensagens de
marcas que têm de ser mun-
diais com as diferenças cultu-
rais locais é uma alquimia de-
licada", diz Ryan, da FCB, que
criou um sistema no qual
criativos de várias ilhas de ex-
celência publicitária — o Bra-
sil entre elas — fazem a cria-

ção de campanhas globais por meio de
uma integração transnacional.

"Como o ponto de partida das campa-
nhas hoje é a questão estratégica, não

existe como atingir o grau
ótimo de eficiência em di-
ferentes mercados com
uma mesma mensagem",
argumenta Fischer. "E o
mercado já percebe isso. A
vantagem de ser a única
multinacional brasileira
voltada para a América La-
tina é que a região costuma
ser uma área sensível aos
clientes internacionais",
diz Fischer. "Graças a essa
especialização, 50% dos
nossos clientes trocaram
as agências com que ti-
nham alinhamento global
pelos nossos serviços ao
sentir que a região preci-
sava de um tratamento di-

ferenciado", explica.
"Com a diferenciação local, demons-

tra-se respeito ao cliente, à cultura de um
país, ao diretor do filme e aos consumido-
res", destaca Moreira que admite conhe-

cer os dois lados deste pro-
cesso de inclusão criativa."Já
fiz parte dos defensores do
"um visual, um som, uma
mensagem. As campanhas
da Coca-Cola eram assim
nos anos 70", lembra. Mas
foi Moreira quem começou
a subversão. Quando foi pa-
ra Nova York, em 1980, co-
meçou a escolher modelos
de diversas etnias para os
comerciais de Coca-Cola e
a misturar estilos visuais.
Com isso, começou a globa-
lização sem saber.

"As marcas evocam con-
ceitos e atitudes, já os pro-
dutos são apenas técnica,
atributos e preço. As marcas
são capazes de cruzar as
fronteiras culturais", teoriza
Moreira. A partir deste con-
ceito, entre as novas tendên-
cias da publicidade mundial,
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está a revisão do conceito de público-al-
vo, antes definido por características co-
mo idade, sexo e poder aquisitivo. Agora,
o que vale são os padrões de consumo.
"Existem comunidades internacionais
que desenvolveram sistemas de comuni-
cação viral baseado na integração de di-
versas mídias como a internet, publica-
ções especializadas e até celular", diz Ri-
chard Welch, o diretor da Ogilvy Crystal,
empresa com sede em Nova York espe-
cializada em monitorar as tendências
comportarnentais dos consumidores.

"A antiga forma de avaliar o público-
alvo combinava com o que chamo de "era
da oferta", em que a iniciativa era do ven-
dedor e o consumidor tinha de ser per-
suadido", explica Moreira. "Hoje, vive-
mos a "era da demanda", em que o pon-
to de partida são as necessidades e dese-
jos do consumidor, em que a informação
substituiu a persuasão vazia "

A sinergia entre as várias disciplinas
da comunicação de marca como publici-
dade tradicional em televisão e mídia im-

pressa, marketing direto, promocional,
relações públicas, atividades de patrocí-
nio e trabalho específico de varejo é ou-
tra tendência apontada em uníssono por
todos os publicitários. "A eficiência das
ações em multidisciplinares é clara. Hoje
cerca de 30% do faturamento da Mac-

Cann Worldgroup vêm
de áreas não tradicio-
nais da publicidade. E
esse percentual cresce a
cada dia."

No Grupo Total-
com, entre 60% e 70%
da receita do grupo
vem da publicidade, o
resto vem das outras
áreas, situação que se
repete em praticamente
em todos os grandes
grupos. Moreira enfati-
za que, sejam qual for o

mix de disciplinas de comunicação elas
têm de estar unidas por uma idéia forte
que seja construtora de marca.

"No Brasil, a criatividade sempre foi
matéria-prima básica para qualquer ação
de comunicação. Mas isso não se repetia
pelo mundo afora", explica o vice-presi-
dente da Fábrica Comunicação Dirigi-
da, Sidney Ribeiro, que participou do jú-
ri desta edição do Cannes Direct"Por is-
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so, embora o marketing di-
reto já fosse uma modalida-
de publicitária de eficácia re-
conhecida em muitos mer-
cados, foi só na sua 49a edi-
ção que o Festival de Can-
nes passou a premiar esse
segmento", diz Ribeiro. "A
grande novidade é que ago-
ra os clientes estão vindo pa-
ra o festival e vendo em pri-
meira mão que as estratégias
vencedoras são as que me-
lhor integram as várias disci-
plinas da comunicação", ob-
serva Howard Draft, que é o
presidente da Draft, agência
do Grupo Interpublic, que
opera em 31 países. "Hoje
para vencer o ruído e atin-
gir o consumidor, é preciso
alavancar várias disciplinas",
completa.

"No Brasil, a publicidade com foco
promocional está entre as mais sofistica-
das e eficientes do planeta", diz o presi-
dente da Sight Momentum, Júlio Angui-
ta. Em 2002 e 2003, a promoção cresceu
20% ao ano."Neste ano, deve ficar em tor-
no de 13% porque havia uma demanda
reprimida nas empresas em fazer campa-
nhas de branding. Acredito que a partir

Daniel Barbará aponta o contraste com o passado

do ano que vem o crescimento volte a se
estabilizar em 20%. Todo mundo sabe
que até as marcas mais lembradas preci-
sam de um uma sustentação extra para
ampliar sua participação de mercado",
diz Anguita.

A utiliza-
ção de várias
disciplinas

publicitárias e a integração das diversas
mídias — da tradicional TV em horário
nobre ao patrocínio de downloads de ví-
deos no celular — pode reduzir o fatura-
mento das agências de publicidade tra-
dicional. Mas o futuro sobre a questão da
remuneração ainda é incerto. No livro
que Moreira está finalizando não haverá
um capítulo sobre esse assunto. "Há um
ano eu lhe diria que o futuro seria o cres-
cimento da remuneração por meio de"-
fees", ou seja, valores fixos, Hoje, já não te-
nho tanta certeza." O executivo destaca
que a remuneração por comissão permi-
te às agências um melhor gerenciamento
dos seus custos."Entre eles, a contratação
de profissionais suficientemente talento-
sos para perceber a mente do consumidor
em prol da marca do cliente."

Sobre o fenômeno de liderança da pu-
blicidade voltada ao varejo em 2003, a
crença geral entre os publicitários é de
que ela não se deve repetir a partir de
2005. "Em fases em que a economia está
retraída é normal que ocorra um cresci-
mento do investimento na comunicação
de varejo porque as mercadorias preci-
sam girar", observa Moreira. "Mas, o
anunciante que coloca 100% da sua ver-
ba no varejo vai ver sua marca se desgas-
tar. "O varejo, não cria vínculo. Só preço
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não gera fidelidade", adverte.


