
MARKETING - Criatividade brasileira conquista mercados protecionistas e distantes

Publicidade rompe fronteiras
Paula Ganem

A publicidade brasileira rom-
pe fronteiras antes intranspo-
níveis. Países distantes como a
Rússia e a África do Sul e
protecionistas como os Estados
Unidos baixaram a guarda dian-
te da criatividade das agências
nacionais e exibem a propa-
ganda made in Brazil.

Aqui, nota-se o processo de
substituição de importações.
Hoje, as 4 mil agências do país,
que empregam diretamente 30
mil profissionais, assinam a cria-
ção da maior parte do que é
visto nos intervalos dos pro-
gramas de televisão nacionais.

No total, o mercado publi-
citário movimenta R$ 22 bilhões
anualmente. E embora as ex-
portações nem sempre tenham
impacto sobre esse número, fa-
zem um enorme bem ao ego.

- Em faturamento elas não
são muito significativas. Mas
pelo lado emocional, o impacto é
grande - diz o presidente da
DM9DDB, Sérgio Valente.

A agência, recentemente,
exportou o lema "Qual é a sua?",
criado para o portal Terra, para o
Chile e a Espanha. Para o mes-
mo cliente, acabou de lançar
campanha de Copa do Mundo
com filme rodado no estádio do
Maracanã, e que será veiculado
também no Chile e no Peru.

Pepsi e Havaianas, clientes da Almap, e
sabão Surf, da Neogama: no exterior

- Investimos R$ 20 milhões
na Copa do Mundo, metade
disso só em marketing - conta o
diretor de marketing do portal,
Alexandre Cardoso. - O Brasil é
uma força dentro do Grupo Ter-
ra e para países onde a operação
é menor ajuda bastante poder
utilizar o material criado aqui..

Nos casos em que a ex-
portação de campanhas é pon-
tual, que ocorrem graças à ori-
ginalidade das peças, o impacto
sobre as finanças da empresa é
mesmo pequeno. Mas quando a
agência ganha uma conta in-
ternacional, por integrar um
grupo multinacional e ser in-

cluída em projeto de alinha-
mento, a coisa muda de figura.

A NeogamaBBH, por exem-
plo, representa a marca do sa-
bão em pó Surf, da Unilever, em
toda a América Latina, excluin-
do o Brasil. Por fazer parte da
rede BBH, tem também entre
seus clientes a Levi's.

O diretor de atendimento das
contas na agência, Pablo de Ar-
teaga, considera o país a escolha
natural para representar um
cliente na América Latina.

- Pelo tamanho do mercado
e por sermos uma potência cria-
tiva - complementa.

É fato que a qualidade dos

trabalhos das agências brasi-
leiras ajudou a quebrar o pro-
tecionismo da área. Mas mu-
danças do mundo também con-
tribuem para alargar fronteiras.

- O consumidor hoje é glo-
balizado - diz o diretor da Le-
vi' s para a América Latina, José
Cláudio Motta. - E a Levi's é
Levi's em qualquer lugar.

Globalização e idéias dife-
renciadas levaram a AlmapBB-
DO a integrar o pool de agências
da Pepsi que criam campanhas
internacionais do cliente. O que
significa que os limões da ver-
são Twist do refrigerante in-
vadiram a TV até dos Estados

Unidos, maior potência do seg-
mento. Foi a primeira vez que
os americanos assistiram em
suas TVs a um comercial do
refrigerante criado no exterior.

Já os anúncios das Havaia-
nas, também assinados pela Al-
map, contribuem para as vendas
do produto nos 80 países em
que ele está presente.

- Mesmo que no futuro a
gente pegue um pedaço da BB-
DO, grupo do qual a Almap é
associada, ou de outra agência
para nos atender lá fora, a orien-
tação tem de sair daqui. A ima-
gem precisa ser única - afirma
Rui Porto, diretor de comu-
nicação e mídia das Alpargatas.

Segundo Porto, a empresa
está pesquisando agências para
o mercado norte-americano.

- É natural ter agências lo-
cais conforme a marca aumente
a atuação lá fora.

Mesmo assim, há agências
que criam estruturas próprias
para atender a clientes nacio-
nais com negócios no exterior.
A Young & Rubicam, por exem-
plo, tem um departamento para
atender contas de clientes bra-
sileiros com negócios no ex-
terior e acaba de criar uma
campanha para a Perdigão que
será veiculada nos próximos
dois meses em Moscou. É a
queda dos muros que muda o
perfil do mundo da propaganda.
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