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A propaganda "made in Brazil" conquista espaço em território estrangeiro. A excelência criativa 
e a importância do mercado brasileiro na região latino-americana ajudam agências daqui a 
desenvolverem campanhas para outros países. Y&R, Ogilvy&Mather e McCann-Erickson são 
algumas das empresas que atualmente têm ações desenvolvidas nos escritórios nacionais 
sendo veiculadas em solo estrangeiro. E a demanda não se restringe às multinacionais. A 
Lew,Lara é uma das brasileiras que também cria para o exterior.  
 
Na Y&R - agência do Grupo Newcomm, de Roberto Justus - um núcleo internacional foi 
especialmente formado para atender contas de companhias brasileiras com negócios fora do 
País. A divisão, aliás, acaba de finalizar um filme para a Perdigão, atualmente exibido na 
Rússia. TAM e Bradesco também tiveram campanhas veiculadas em território estrangeiro, 
porém com alvo nos brasileiros moradores de Nova York e Japão.  
 
Segundo o vice-presidente de atendimento e operações da Y&R, Marcos Quintela, o preço no 
Brasil é mais competitivo que o mercado em geral. Além disso, a qualidade criativa é, de fato, 
um diferencial.  
 
"Isso mostra o quanto o País tem de confiança e respeito", afirma a chairwoman e diretora-
executiva de criação da McCann-Erickson no Brasil, Adriana Cury, ao se referir à criatividade 
brasileira. A agência, que "exportou" filmes para a General Motors, Johnson&Johnson, Colgate-
Palmolive, Goodyear, desenvolveu uma campanha de Copa do Mundo a Mastercard para toda a 
América Latina. A região, inclusive, é o principal destino das ações publicitárias feitas aqui.  
 
Para o diretor-geral da Ogilvy&Mather, Luiz Fernando Musa, a qualidade criativa é importante, 
mas não o único fator que contribui para a "exportação" da propaganda do País. "É preciso ter 
conhecimento e envolvimento com a marca", diz o executivo, ao acrescentar que é necessário 
levar em conta o papel de liderança do mercado do Brasil dentro da América Latina.  
 
Na Ogilvy, clientes como Unilever - com Hellmann’s, Ades e Dove - e Motorola fizeram 
incursões na mídia estrangeira com ações publicitárias criadas aqui. Dove, por exemplo, terá 
sua mais recente campanha, a do desodorante Clear Tone, exibida na América Latina e 
Estados Unidos. "A sabedoria está em conseguir identificar o talento mais adequado para 
atender aquela necessidade - não a do cliente, mas a do consumidor", diz o executivo, ao 
comentar sobre a escolha da unidade que ficará responsável pela estratégia.  
 
E não são apenas as multinacionais que conquistam espaço em território estrangeiro. A 
Lew,Lara anda lado a lado com a expansão dos negócios da Natura no exterior. Até o fim do 
ano, a empresa estará atuando em oito países, mas a agência desde já desenvolve a 
comunicação da marca fora do Brasil, de acordo com o diretor-geral de atendimento e 
operações da Lew, Lara, Márcio Oliveira. E não é só isso. Para a Nokia a agência criou ação 
publicitária para divulgar o Nokia Trends no México.  
 
Depois de chegar à Argentina, Colômbia e Berlim, o evento de música eletrônica e multimídia - 
que no Brasil já vai para a quinta edição - terá agora uma versão mexicana. O Nokia Trends, 
aliás, foi totalmente desenvolvido no Brasil, há três anos. A Lew,Lara trabalhou com a empresa 
finlandesa na idealização e coordenação de todas as edições do evento, tanto em solo nacional 
como na América Latina. "As experiências no Brasil e Argentina chamaram a atenção da 
Nokia", finaliza Oliveira.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


