
AlmapBBDO amplia exportação com Pepsi 
Eliane Sobral De São Paulo 
 
Agência já veiculou no exterior anúncios de Wella, Audi, Bayer, Volkswagen e das sandálias 
Havaianas 
 
A AlmapBBDO está ampliando a exportação de campanhas publicitárias. A tradição vem de 1993, 
quando a Almap exportou um anúncio de tintura para cabelo da marca Wella do Brasil. Em 1998 
foi a vez da Pepsi adotar uma campanha feita para o mercado brasileiro com o jogador de futebol 
Denílson e o tenista Gustavo Kuerten e exibi-la em todo o mundo. E desde maio a campanha 
criada pela agência para lançar a Pepsi Twist, veiculada no Brasil há dois anos, está sendo exibida 
em todos os países onde a Pepsi está presente. 
 
O diretor geral de criação e sócio da Almap, Marcello Serpa, diz que a utilização das campanhas 
criadas no Brasil por outros países é resultado de um concurso realizado pela própria Pepsi entre 
todos os mercados em que ela opera. A experiência de 1998 com a Almap fez com que a 
fabricante de refrigerante organizasse, no ano seguinte, uma espécie de prateleira onde ficam as 
campanhas criadas em todo o mundo à disposição dos distribuidores que queiram exibi-las. 
 
E o cliente Pepsi não é o único a exibir a criação de sua agência no Brasil em outros países. Serpa 
lembra que campanhas criadas para Audi, Bayer, Volkswagen e Havaianas, da Alpargatas, já 
correram o mundo. 
 
"A campanha de mídia impressa de Havaianas, por exemplo, já foi veiculada em 30 países", 
lembra Serpa. Segundo ele, neste caso, não é o custo de produção menor no Brasil que está em 
pauta. Algumas peças, lembra ele, nem são produzidas aqui - como a última criada também para 
a Pepsi com os astros do futebol mundial Ronaldinho Gaúcho e David Beckham. "O filme 'surf' foi 
produzido na Espanha e nas ilhas Fiji porque o Brasil ainda não tem tecnologia para uma produção 
daquele porte", disse Serpa. 
 
A criatividade da propaganda brasileira precisa, às vezes, de alguma adaptação antes de ser 
exibida em outros mercados de perfil mais conservador. O comentário de que a irmã do 
limãozinho da Pepsi era "gostosa", por exemplo, foi cortado da versão exportada. "Mas no geral, 
não há muito o que adaptar porque para determinado perfil de público a linguagem é a mesma. O 
adolescente é igual em Cingapura, no México ou na Espanha", explica Marcello Serpa. 
 
Em 2004, a AlmapBBDO foi a agência mais premiada do mundo, segundo o "Gunn Report", 
levantamento feito pelo diretor de criação mundial da Leo Burnett, Donald Gunn, com base no 
desempenho de todas as agências nos principais festivais de propaganda locais, regionais e 
mundiais. A AlmapBBDO é a primeira agência latina a atingir o topo desse ranking. 

 
 
Leia Mais 
 
Receita pode crescer 15% mas crise política atrapalha 
De São Paulo 
 
A AlmapBBDO que no ano passado foi responsável por investimentos de R$ 365,8 milhões em 
compra de mídia, prevê crescimento de 15% de sua receita publicitária neste ano, segundo José 
Luiz Madeira, sócio e diretor de Planejamento e Serviços a Clientes da agência. A previsão é 
conservadora e pode ser revista em função do tamanho da turbulência que o cenário político 
possa causar ao desempenho econômico do País . 
 
"CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) todo mundo sabe como começa mas ninguém sabe 
como termina.  



E um cenário conturbado pode fazer com que segmentos importantes parem ou retardem 
investimentos", diz Madeira, acrescentando que já sente "um certo desconforto em vários 
setores". 
 
Madeira diz, no entanto, que não quer passar uma imagem pessimista e assim como prefere ser 
conservador nas projeções de negócios para este ano, também o será em 2006, ano sobre o qual 
"todo mundo tem uma expectativa mais positiva por conta das eleições". 
 
Mas enquanto o cenário político não se define, a AlmapBBDO comemora a chegada de três novos 
clientes e que devem ser os principais responsáveis pela projeção de crescimento para este ano. 
Carrefour, Claro e O Boticário somaram-se aos 23 clientes da Almap. No ranking das maiores 
agências de 2004, a Almap ocupa a 6ª posição - uma abaixo do ranking do ano passado. 
 
"A evolução do mercado publicitário neste ano será definida muito mais pelo perfil da carteira de 
clientes da agência do que pela entrada de novos. Isto porque, às vezes, você tem clientes 
importantes mas que por um motivo qualquer não estão investindo em mídia naquele momento", 
resume. 
 
Ao lado do sócio Marcello Serpa, diretor geral de criação da Almap, José Luiz Madeira é o homem 
responsável por toda a área de pesquisa da agência que na Almap chama-se Planejamento 
Estratégico. "Perceber de forma objetiva o desejo de grupos de consumidor e transformar nossa 
mensagem em estímulo para que ele opte por nossa marca, é tão desafiador quanto criar uma 
campanha", afirma Madeira. 
 
Um exemplo da complexidade do trabalho, lembra ele, foi o desenvolvido para o lançamento do 
automóvel Fox, da Volkswagen, em setembro de 2003. 
 
Rita de Almeida, diretora de planejamento da agência lembra que foram os três meses de 
pesquisas, quando foram ouvidos grupos de 350 consumidores, que determinaram o 
posicionamento do carro. A pesquisa indicou que enquanto os concorrentes davam destaque ao 
design, o consumidor dava mais importância para o interior do automóvel. A agência decidiu 
apostar no resultado da pesquisa e o anúncio foi aprovado pelo cliente. 
 
A Almap é uma das mais antigas agências de publicidade do mercado brasileiro. Foi fundada em 
1954, pelos irmãos José e Caio de Alcântara Machado. Quatro anos depois, Alex Periscinotto 
juntou-se ao grupo e com ele chegou uma das mais antigas e maiores contas da agência, a 
Volkswagen. Periscinotto acabou virando sócio da agência, com 30% do capital - e 70% com os 
irmãos Alcântara Machado. 
 
Em 1988 a americana BBDO comprou 19,9% das ações da empresa. A família Alcântara Machado 
ficou com 56,1% e Periscinotto com 24%. Em 1993 entraram como sócios os publicitários Marcelo 
Serpa, Alexandre Gama e José Luiz Madeira. Foi também o ano em que a BBDO aumentou sua 
fatia na agência, tornando-se majoritária. Em 1998 Periscinotto saiu da empresa. Gama havia 
saído em 1996. A BBDO ficou com 80% do capital. 
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