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Campanhas publicitárias inteiramente desenvolvidas no Brasil já podem ser vistas em 10 países 
espalhados pelo mundo — o que tem ampliado a receita das agências de publicidade instaladas no 
País. O desenvolvimento dessas campanhas está sendo puxado principalmente por clientes com 
atuação multinacional, como Bradesco , Natura , Nokia e General Motors .  
 
Atentas a essa tendência, as agências acreditam na ascensão da internacionalização da 
publicidade nacional e alguns analistas estimam que esse volume já represente o equivalente a 
5% do bolo publicitário anual, que, em 2005, foi superior a R$ 30 bilhões. A previsão é que essas 
ações dobrem até 2008, pois investir na produção publicitária nacional é melhor, em termos de 
relação custo-benefício, para as empresas.  
 
É essa a opinião do diretor-geral de atendimento e operações da Lew,Lara , Márcio Oliveira. Para 
ele, as empresas estão percebendo cada vez mais a importância de partir para uma conquista 
internacional, aliando ações de comunicação com quem já conhece o conceito da marca. Com a 
meta de crescer 15% este ano, ante o movimento médio de R$ 825 milhões do ano passado, a 
Lew,Lara diz exportar campanhas da Nokia para Canadá, Estados Unidos e México. Só com o caso 
específico da Natura, já presente em seis países, a Lew,Lara está desenvolvendo ações para 
Argentina, Chile, Peru e México. “Com apoio de agências parceiras fora do País conseguimos 
reconhecer o perfil dos consumidores e ajudamos a expansão dos clientes”, definiu o publicitário. 
Rússia e Dubai 
 
Com filmes para a Perdigão veiculados na Rússia e no Dubai, por exemplo, a Young&Rubicam 
(Y&R) aposta no conceito de internacionalização das campanhas como forte estratégia de 
negócios para seus clientes e para o seu próprio negócio. Sérgio Brandão, vice-presidente de 
atendimento e operações da agência, explica que antigamente as campanhas vinham globalizadas 
e era preciso colocar o viés nacional, mas hoje não é mais assim. “Usamos a capilaridade da 
nossa rede para reconhecer a necessidade dos consumidores lá fora. Também contratamos 
pesquisas para desenvolver campanhas que sirvam em regiões distintas”, comenta.  
 
Foi assim com algumas das ações criadas para Mercedes-Benz e DaimlerChrysler , veiculadas 
também na América Latina. Além disso, no caso específico do Bradesco a ação foi ainda mais 
ampla e determinou uma força-tarefa maior, em terras nipônicas. “Foram criados anúncios e 
materiais de ponto-de-venda para distribuir nas agências do banco no Japão. A idéia era 
direcionar a campanha aos mais de 270 mil decasséguis que ali residem.”  
 
Tendo 10% do atendimento direcionado a clientes no mercado internacional, com campanhas 
para Nestlé e Procter&Gamble nos Estados Unidos, a Jodaf Mixer espera um crescimento de 35% 
este ano. Por meio de aportes da ordem de R$ 4,5 milhões em equipamentos de edição, estúdio e 
pós-produção, a meta é aplicar 40% da alta tecnologia para manter os negócios aquecidos, 
conforme revela João Daniel Tikhomiroff, presidente do Grupo Mixer , considerado o maior em 
audiovisual da América Latina. Com sete bandeiras no mercado publicitário brasileiro e 
internacional, o grupo opera com 22 ilhas de edição entre São Paulo e Rio de Janeiro, além de 
contar com estúdio próprio de 2.500 m². Também para fora eles já realizaram comerciais, para 
marcas de peso como Coca-Cola , Pepsi , Vivo , Honda e Mitsubishi . 
 
Responsável por campanhas internacionais para L’Oréal , Embratur e GM , por exemplo, a McCann 
Erickson brasileira costuma adaptar suas peças para países hispânicos e os Estados Unidos, 
conforme a estratégia do cliente.  
 
Alexandre Filizola, diretor de atendimento de um grupo de contas atendidas pela McCann — entre 
elas a GM —, ressalta que este ano estão previstas 10 campanhas para essa fabricante de 
automóveis, com marcas como Astra e Vectra, com filmes sendo veiculados atualmente. 



“Provavelmente no segundo semestre teremos de desenvolver campanhas internacionais para 
alguns dos nossos clientes”, acredita ele. 
 
O diretor lembra ainda um dos exemplos da forte capilaridade da agência, multinacional. No ano 
passado, toda a campanha para a marca de carros Vectra foi criada e concebida no Brasil, mas, 
por conta dos custos, as filmagens foram na Argentina. “Naquele momento os custos de filmagem 
eram melhores por lá. Mas este ano as produções já voltaram a ser feitas por aqui, felizmente”, 
finaliza. 
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