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I INTRODUCAO

i. A RELACAO AG~NCIA - ANUNCIANTE

A relaçao ag&ncia-anunciante inicia-se formalmente
quando o anunciante decide entregar a conta does) ~eu(s)
produto(s)

vinculo,
a Bgincia de propaganda. Uma vez concretizado o

agencIa conhecendo a situaçâo e os objetivos
mercado16gitos do seu cliente, dá início ao processo de
desenvolvimento de campanhas publicitárias.

Trata-se de uma relaçâo que envolve um trabalho em

parceria e que pode ter componentes tanto horizontais quanto

verticais, dependendo das caracteristicas dos membros da relaçio.
Isto é, resultantes do porte, grau de sofisticaçio e,

principalmente, da sua nacionalidade no sentido de pertencer ou
n~o a Uma rede internacional.

Em sua forma mais simples, a relaçâo ag&ncia-anunciante
e horizontal. Ag&ncia e cliente estabelecem uma bipolaridade no
contato, nenhum outro elemento intervem diretamente entre eles.
fora as instituiç5es presentes no meio ambiente mercadol6gico
(governo. por exemplo) que, nesta colocaç5o, s50 elementos par~ a
decis50 enio decis6rios.

A relaçâo horizontal ocorre tipicamente quando o

anunciante e a ag&ncia são locais.
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Se estendermos mais um pouco o escopo geOgr~fico da
opera~~o comercial, observaremos que a verticalidade pode se

fazer presente na relaçâo. A rela~âo horizontal original pode ser

acrescentado um elemento vertical. Tal é o caso do relacionamento

da ag&ncia com um anunciante local vinculado à matriz no
exterior.

Uma relação diferente se estabelece quando o elemento
multinacional é a agência e não o anunciante. Dado que o marco
comercial em que está circunscrita a rela~ão é próprio do mertado

interfer&ncias vindas de fora desse marco nâo são
necessárias ou pouco portanto, predomina a

horizontalid~de da relação.

Uma outra alternativa de rela~ão acontece quando agência

e anunciante tem elos com elementos verticais. E o caso da
relação entre ag&ncia e anunciante multinacionais. E preciso
salientar que, geralmente, a relaçao tem origem entre as matrizes

e se estende até as subsdiárias nos diversos países. Aqui o fluxo
vertical costuma se fazer presente dado o caráter -nao
estritamente doméstico das operaç5es.

A importância de considerar a horizontal idade e

vertical idade da relaçâo agência-anunciante está no fato de se
tratar de um fluxo de informação que intervem na tomada de
decisôes publicitárias. Dessa maneira, estabelecem-se relaçô~s de
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poder entre os seus elementos e, em algumas oportunidades,
difícil encontrar um equilibrio na participação das organizaç5es
envolvidas.

Evidentemente, a presença de terceiros na relaçgo pode
aumentar a complexidade do processo de tomada de decis6es,
principalmente quando se trata de anunciantes verticalmente

relacionados com a matriz ou centros regionais por produto ou
funçâo.

A vertical idade geralmente supõe uma atividade de
direçâo e controle. Tal é o caso d~~ corporaç5es altamente

centralizadas e que delegam pouca autonomia às suas unidades
locais de negócio.

A presença de terceiros, na relaçgo nos leva ao âmbito
do mercado internacional e, indo mais além, no mercado mundial ou
global que é, precisamente, o marco dentro do qual nos interessa
localizar o vinculo entre ~g&ncia e anunciante.

Existem ind0strias lideradas por corporaçoes que operam

mundialmente e que caracterizam os seus mercados - diversos em
nacionalidade como sendo um só: o Mercado Global. Essas

J.corporaç5es estabelecem vinculos com agencIaS de propaganda E,

nessa relaçâo, o elemento vertical costuma ser muito influente.

Os arlunciantes que concorrem mundialmente organizam-se e

planejam suas estratégicas para atender o mercado mundial. O
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controle das suas opera~5e5 - neste caso publicitárias - torna-se

e IE~mento-cha\le para asspgur ar o alcanc::edos obj et ivos p1anej ados:.

consum idore s , afastados por dist8ncias
culturais, políticas, ec::on6mica~e sociais.

Dc:!dê:'r.

VE:~I-ti c a 1 i dcidE~

.:oI import8nc::ia da atividade de

~rande parte da
anunc ierrt e .

Interessa aqui abordar a rela~go da agência de
propaganda com os anunciantes que operam mundialmente utilizando
estratégias de propaganda global. quando padronizam sua
propaganda em forma e conteódo de uma maneira total ou parcial.

A agência de propaganda cria campanhas e as veicula
através de mídias impressas ou audiovisuais. De igual maneira. a

levar a cabo pesquisas.
vendas e de rela~6es póblicas. Porém, colocado da maneira mais
simples possível, a agência cria e veicula campanhas.

os servi~os mínimos que o anunciante pode precisar de uma agência
P, as raz6es mínimas para o surgimento da relaç~o
ag&ncia~anunciante.

As decis5es publicitárias tomadas entre a agenCIa e o
anunciante têm a ver com: ob j I':t i \!OS

publicitérios; b) o orçamento da campanha; c) est ratég ias

7



cr iat; í Vê.IS, p d ) est.rat.égiasde mídia. Iremos nos limitar as
decis5es sobre est.rat.égias criativas, isto é, as decis5es sobre
a mensagem publicitária propriamente dita - o que dizer e como.
d í z ê+ Jo .

Temos ent~o como centro das discuss5es e da pesquisa
apresentados nesta monografia, a fun~âo criativa das agências de

propaganda vinculadas aos anunciantes qUe operam mundialmente e

que seguem estratégias de propaganda global. Dentro desses
limites, os relacionamentos horizontais e verticais - suas raz6es
e operacionaliza~ões - permitirão obter informaçâo necessária
para esclarecer as implicações que a prática da propaganda global

tem sobre a funçâo criativa da agência.

2. IMPORTANCIA DO ESTUDO DA RELACAO AGENCIA-ANUNCIANTE

Quando o anunciante utiliza propaganda global, os
elementos criativos das suas campanhas guardam uniformidade

parcial ou total entre si nos diversos ~ercados em que a empresa
Uper"ci. Ao anunciante estabelecer relaçâo com uma agência de

já há decisões criativas tomadas previamente e que

devem ser seguidas na elabora~âo de campanhas publicitárias.

Em uma relaçio horizontal ag&ncia-anunciante, à agência
corresponderia o trabalho de análise e tradu~âo de fatos
mercado16~icos em idéias ou argumentos criativos que irio se
materializar em campanhas. tratando-sE' dE'anunc:ié;ntF~. que
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seguem Estratégias de propaganda global, as ag&ncias executariam

sua funçâo criativa sob par§metros criativos que podem ter sido
estabelecidos sem sua particip~çâo.

Dado que o cenário acima colocado indica uma intervenç~o
na funçâo criativa da ag&ncia, resulta interessante determinar
qual é a participaçâo efetiva da ag&ncia nas decis5es sobre as

criativas a serem utilizadas para promover os

produtos de anunciantes que usam propaganda global. E importante
obter indicios nâo s6 da ocorr&ncia dessa participaçâo, mas
também da maneira como ocorre e dos aspectos da funçâo criativa

que sâo afetados pela prática globalizadora.

Mais interessante resulta essa tarefa se considerarmos

que a propaganda brasileira é reconhecida mundialmente pela

qualidade da sua produçâo criativa e sâo profissionais desse

setor os que farâo depoimentos sobre sua experiência com
anunciantes globais.

3. A FUNÇ~O CRIATIVA COMO OBJETO DE ESTUDO

Já foi colocado que o objeto d~ estudo do presente

trabalho encontra-se no marco de relacionamento da agência com

anunciantes que empregam propaganda global. Mais especificamente,

será estudada a funçâo criativa das agências de propaganda junto

aos anunciantes que seguem estratégias de propaganda global.
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Nesse contexto, Vi<:::.i'-·';:.!,:':· a dE'terminEI"'"SE' '::1 funç;:;;o
criativa é completada, limitada ou anulada. Dito de outra forma:

as ag0ncias criam, adaptam ou rpproduzem campanhas publicitárias?

Para obter respostas a essa pergunta, a funçâo criativa
sera dividida em tr0s subfunç5es que representam, na realidade,
trªs áreas de decis~o: (1) a determinaç~o do conceito criativo ou
o qU.e diz E'r: (2) a execuç~o criativa ou o como dizer: e (3) as
diretrizes para a produç~o das peças publicitárias.

Dividindo dessa maneira a funç~o criativa, poderemos ter

uma visâo mais clara dos aspectos mais afetados quando se

elaboram campanhas sob estratégias de propaganda global.

4. CONCEITOS E DEFINIÇOES BASICAS

Para fins do presente trabalho consideraremos:

Função Criativa: funçâo própria da ag0ncia de propaganda e
que consiste na determinaçâo e implementaçâo de
c: r- i clt i \lEIS bi"ts€?c!das obi et i vo s, publicitários; dos;
anunc iantes.. o produto final desta funç~o sâo campanhas
publ icit..3rias. Na ag0ncia essa funç~o é responsabilidade do
departamento de criaçâo composto por pessoal de redaçâo e

iO



Estratégia Criativa: a determinBç~o clara e especifica da
mensagem publicitária em conteódo e forma. Isto inclui:
conceito criativo, a execuçâo criativa e guias para a produção
das peças publicitárias. Alguns autores referem-se à +uric ão

c:r-iativel como tendo uma parte estratégica e uma de
imp lemEmtaç~o, isto é: Estratégia Publicitária ou Criativa e
Execuç~o Publicitária. Aqui, ao definir estratégia criativ~
consideraremos tanto sua determinaçâo (conceito criativo)
quanto sua implementaçâo (execuçâo criativa e diretrizes para
pr·oduçâo) .

Conceito Criativo (o que dizer): é a id?ia ou aryumento ~ásico

de venda que será relacionado ao produto ou serviço que será
anunciado.

EKecuç~o Criativa (o cofuo dizer): consiste na transformaçào
ou traduçâo do conceito criativo em temas, t ex t os, , imE!gens e
elementos de audio que juntos formam as peças publicitárias das
campanhas.

Produção: Sugest6es ou especificaç6es de locaçgo,
pprsorlagE'nS, enquadramentos e ambientaç~o geral

publicitárias. A procura desses elementos, porem, nâo é funçâo

especifica do departamento de criaçâo.

Propaganda Global: a padronizaçâo - total ou parcial -- c!E'

campanhel!:'_;F'ub1.ic it~'Tias;ve í cu 1eldas em mercados de nac iona1.idade

diversa por parte de anunciantes que operam no mundo todo.
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Participaçio da Agincia: dissemos que a ag&ncia participa
"criando", "i::lcJc:\Ptanclo"ou "rf!pr-·oduzindo"campanh as em ger·;:\1ou

elementos da campanha em particular. r-issim, a agência cria
quando n~o existem previamente elementos criativos

No caso de existirem elementos criativos inamovíveis sobre os

quais a agência deve elaborar uma campanha, .a agêricia estarà
"adaptando" . Quando nenhuma participaçâo real - cria~~o ou
adaptai;.~âo é exercida pela agência, d. me~;ma

"reproduzindo" a campanha e seus eIE'mentos.

5. OBJETIVOS DO ESTUDO

Objetivo Geral

A pesquisa visa esclarecer dentro do marco de
relacionamento agência-cliente multinacional - se a função
criativa da agincia é completada, limitada ou anulada quando o
anunciante segue estratégias de propaganda global.

Objetivos Especificos

i qual e a participa~âo da ag&ncia na

p1abora~âo de campanhas para anunciantes globais:

criar, adaptar ou reproduzir.

2 Determinar em quais aspectos da elaboração da

estra.tÉ:'9ia criativa a participaç~o da agência 6
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e em quais menor: no conceito criativo.
eHf::CI...\ç:â:,:O c r íe t iva nu. P{"Dduçg-iD.

:3 ) Determinar se existe diferença na opini~o do
pE'ssoa.l criativD de ag&ncias nacionais
multinacionais com relaç~o as limitaçõc's qI...!c'

a propaganda global impor à +unc ão

criativa da ag&ncia.

6. METODOLOGIA DE PESQUISA

o pressuposto básico que dá origem ao presente trabalho

e o da funçâo criativa das ag&ncias de propaganda ser limitada
quando o anunciante segue estratégias de propaganda global.

Por uma parte temos a propaganda global como variável
independente expressa através da transfer&ncia e padronização
total ou par'cial - dos elementos criativos de uma campanha

publicitária (conceitD criativo. execuç~o criativa e guias para a
produç~o das peças publicitárias).

Por outra parte temDs a {unçâo criativa da agência como

variàvel dependente afetada pela prática da propaganda global. no
s;·E'ntidodto; limitar a participação da ag&ncia na elaboração dp
estratégias criativas. A funçâo da ag&ncia é vista aqui como a
c r r ac ao , adaptação DU re~rodução de campanhas ou elementos
criativos destas.

j ~).~,



Elemento-chave para a elaboração e dos
resultados da pesquisa foi a separa~ão de tr6s areas de decisâo

criativa sobre as quais a agência pode participar ou não. Essas
áreas de decis~o foram relacionadas acima como elementos
criativos de uma campanha publicitária. Essa separação permitirá
localizar os aspectos padronizados no caso em que a padronização
seja parcial.

Considerou-se procedente apresentar um estudo te6rico-

empirico e para sua elabora~ão foram utilizados dados secundários

obtidos através da consulta a periódicos, livros, anuários e
outras publicaç5es disponiveis em bibliotecas, associa~5es e

institui~5es vinculadas a área publicitária. Dessa maneira
obteram-se as diferentes coloca~5es te6ricas relacionadas à
globaliza~ão dos mercados,
particular.

em geral, e à propaganda global em

Os dados primários foram obtidos de diretores de criação

de ag&ncias de propaganda em São Paulo, através de entrevistas
pessoais com roteiro. (Ver roteiro no Apindice 1)

Foram entrevistados doze diretores de criação de
agenCIas nacionais e multinacionais, em propor~5es iguais para
cada tipo de agência.

A amostra de ag&ncias foi selecionada de maneira nâo
probabilística. Participaram dela profissionais experientes na
área criativa cujas informa~aes e julgamentos estimou~se seriam
relevantes e pertinentes para a pesquisa.
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7. LIMITACOES

n principé.d limitaçgo da pesquisa aqui

decorrente do fato de se tratar de um estudo explorat6rio. Nâo

foi utilizada uma amostra representativa nem probabilística da

população de ag&ncias de propaganda de São Paulo por razões dE'
tempo e custo.

Af:óS irn sendo, os resultados aqui obtidos ser~o limitados

aos elementos da amostra de maneira que não serâo considerados
cone Ius:·ivos nem permitir~o que sejam feitas í n+er ênc í e s

estatísticas. No entanto, esses resultados descreverâo um estado

de coisas que permitirá não s6 confrontações com a teoria até a
data desenvolvida, mas também sugerir rela~ões que levarão a
estruturar novas hipóteses para estudos posteriores.

Outra limitaç~o é o receio, às vezes presente nos
elementos da amostra, alguma!::.;
c ome rome t em sua relação com os anunciantes, mesmo sendo
salientado o caráter confidencial e estritamente acadªmico da

pesquisa.

Como fator limitativo tamb~m podemos colocar o fato dos

entrevistados serem parte do pessoal presumivelm~nte afetados em
s;uas funç5es pela prática da propaganda globi:!l.
informaç5es e os jul~amentos teriam diferido um tanto se os

entrevistados tivessem sido executivos da área de atendimento ao
cliente. De~::;tamaneira, os depoimentos do pessoal envolvido na



pesquisa sao. ao mesmci tempo pertinentes. dado seu envolvimento
direto nas decisões criativas. E-~ +on t.o dE:" "Bias".

da funçâo por eles executada. a que está sendo estudada.

Por ~ltimo. algumas publicaç5es periódicas referenciadas

livros consult.ados n~o estavam disponíveis no
no entanto. aquelas qUE.'est íverem eo alcance furnpceram

I

:i. n +o rme cão sat.isfa.t.cn- ia e su fic:ient e pc!r'c! SE:' est r' ut.ur: a r um : rnar co
teórico pert.inente e abrangent.e.

8. RESUMO DO CONTEÚDO

o presente tr~balho enfoca a relaçio das agªncias de

propaganda com anunciantes multinacionais que s(;)guem estra'tégia.s
de propaganda global. Isto é, padronizam de uma maneira total ou
parcial. as campanhas publicitárias de que se servem para

seus produtos em diversos países. Especificamente será
abordada a relaç~o quanto às decis5es publicitárias vinculadas a

determinaçâo e implementaç~o de estratégias criativas.

isto. e como marco de refer6ncia teórico.
desct"i tos e discutidos conceitos. d f· " r."e 'lÍllçoe!:.;e

que estâo presentes na literatura sobre o tema,

Indo do gere\l

a respeito da globalizaç~o de mercados e seus
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comu e

organizaciunais que a impelem.

Desta maneira, encontrar-se-âo refer&ncias diversas e as

vezes contrapostas com relaç50 à globalizaç5o dos mercados, às

corporações globais e multinacionais, ao consumidor mundial ;3.0

marketing e à propaganda global. Para finalizar o marco teórico,
serão colocados alguns aspectos da relação ag&ncia-anunciante, em

especial no que diz respeito à funçâo criativa da ag&ncia.

Após a apresentaçâo do marco teórico em que se insere o
objeto de estudo aqui colocado, serão apresentados os resultados
de uma pesquisa de caráter explorat6rio levada a cabo junto a

diretores de criação de agências de propaganda em São Paulo.

Através desses resultados, obter-se-á informação a

respeito da participação da agência adaptar,
reproduzir na tomada de decisões sobre a determinação e
implementaçg:io estratégias criativas para as c.::'imp<3.nhas
publicitárias dos anunciantes que optam por seguir estratégias de
propaganda global.

Por 0ltimo serâo apresentadas as conclus6es e sugest6es
para estudos posteriores sobre o tema.
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11 MARCO TEORICO

i. INTRODUÇAO

Mercados internacionais existem desde há muito. Razões
para sua exist&ncia sâo variadas, mas a razâo básica e a

exist&ncia fora do mercado doméstico - de uma demanda real ou
potencial

potencial
de bens passivel de ser

e dispondo dos meios para
satisfeita. Cientes desse
satisfazê-lo, a~ empresas

iniciam opera~5es em outros paises.

Historic~mente, o comércio entte países data de tempos
remotos, porém, ap6s a Segunda Guerra Mundial os relacionamentos

comerciais entre países incrementaram-se, proliferando a figura
das grandes empresas multinacionais, um dos sinais da expansâo
capitalista.

Os mercados internacionais ofereciam oportunidades nâo

so em termos de demanda de bens, mas também vantagens de custo
vindas principalmente da disponibilidade de mâo-de-obra

matérias-primas abundantes e de baixo custo.

Avanços científicos e tecnol6gicos nas areas de
comunicação e transporte, bem como acordos comerciais entre
países, contribuiram ã sofisticação das operações multinacionais
e à facilidade de fluxo de informação, de bens e de capital.

empresas começaram a encarar o mundo todo como um 50 mercado e a

concorrência tornou-se global dentro de algumas ind0strias.

18



ê. COMPANHIAS NACIONAIS.
GLOBAIS

INTERNACIONAIS, MULTINACIONAIS E

No meio ambiente comercial mundial coexistem empresas de
porte e orientação diversos. de maneira que mesmo em indústrias

globais as firmas podem ser classificadas dentro de grupos ou
categorias diferentes.

Interessa aqu i• fazer uso teórico de uma
classificaçgo simples. baseada no espaço geográfico ocupado pelos

mercados-alvo. bem como na importância estratégica que esses
mercados têm para a firma.

Assim. dil-emos que existem companhias nacionais.
internacionais. multinacionais e globais ( 1 ).

( 1 ) HUSUiGH. pt c! Ii i . "G 1ob c! 1 Mcll- k c'+"-' i ris :

InvE'stifF:J.tion". Columbia Journal of World Business.
20(4) :31-43. 1986 (Twentieth Anniversary IssuE. 1966

i986) .

.1.9
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QUADRO 1

CLASS I F I CACAO DAS COI'IPANH I AS

Mercado doaes t ico ®

°0
0"'.:'".'"."','":.:::::'.-.

. '.. O

°00
ttULT lNAC IONAL

A opel'acao no Mel'CadodOMestico e so UMa ent~ val'ias outl'as opeI'acoes nacionais dedifer-ente taManho eiMpol'tancia

NACIONAL

o Mercado dOMestico
e o unico Mercado.

INTERNACIONAL

Os Mel'Cados nao dOMeSticos sao "sate lites"O Mel'Cado dOMestico ede pl'iMürdiaI iMPOr'-tancia

GLOBAL

O Mel'Cado dOMestico e'
UMa das difer-entesunidades definidasgeogl'aficaMente eque juntas > fOrMaM
UM Mel'Cado unico eglobal.

FONTE: HUSZAGH,8 et ali i. "Glohal Marketing: an Ülpirir.al Investigation". P: 32
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Para uma companhia nacional, o marco de desenvolvimento
das suas operações está representado pelos limites do mercado

doméstico e seu escopo de aç~o n~o vai a lórn deles,
IlIF'r-Cddoso· nao :i. mportcI.ntes:.

LIma companhia internacional merc ado

doméstico quanto no n50-dom6stico, mas o óltimo é de importância
sec:unclá,ia, por isso nele constuma-se empregar

comerciais iguais às tidas no mercado doméstico.

A companhia multinac:ional, por sua vez, ded ica-iSE! ':1

mercados domésticos ou do exterior, sem colocar necessariamente
uma &nfase maior no mercado nacional Assim, um ou vários outros
mercados podem ser-lhe de relevincia e, inclusive, em cada um
deles podem ser utilizadas estratégias individualizadas.

Por óltimo, a companhia global também concorre em
mercados domésticos e nâo domésticos, mas entre eles existem
grande compatibilidade, interligaçâo e coordenaçâo permitindo a

estandardizaçâo de processos e programas de maneira parcial ou

total. O conjunto de mercados em que opera constitui-se em um s6:
o mercado global.

E~i



3. CORPORACAo MULTINACIONAL E CORPORACAo GLOBAL

Nem sempre é fácil diferenciar uma corporaç~o global de
uma corporaç~o multinacional. Na prática apresentam-se casos em
que, po,' exemplo, a diversidade dos neg6cios que maneja a firma

faz com que em alguns aspectos funcionais o seu comportamento

seja ora de caráter multinacional. ora global.

Alguns autores t&m se dedicado a esclarecer teoricamente
as diferenças entre 05 dois tipos de corporaçgo:

Para Theodore' Levitt, professor da Harvard Business
School, e talvez o mais forte defensor da idéia da globaliza~ão
dos mercados ..,

•• a corpora~io multinacional opera em vários países e

ajusta seus produtos e práticas em cada um deles - a um custo

relativo alto . A corpora~ão global opera com decidida constância

- a um custo relativo baixo - como se o mundo inteiro (ou grandes
regiões dele) fosse uma entidade única, vendesse as mesmas
coisas, da mesma maneira em todas as partes," ( 2 )

( 2 ) LEVITT. Theodore. "ThE' Globcdization of l'ictl-kE:.,t~;".Harvard
Business Review. 6J(3) :92-J02,



Temos aqui reier&ncia ao fator custo e a padronizaç3o

versus inclividuali?ação dos produtos p práticas administrativas,

Com relação ao fator custo, a colocaçâo geral é de que,
no

Pdrti(:uIDr'idades; de? cadE! mprcElclofElzcom que E:,)(j!.'itC:1

disp~ndio de recursos - dinheiro, tempo de trabalho gerencial,
ME:,smo c.lssiim, esta abordagem faz

especificas dos mercados locais sejam atendidas com maior rigor.,

No caso da corporação global, a &nfase menos acentuada
nas especificidades dos difprentesmercados 1oc a i s, e

consideração básica da exist&ncia de similaridades entre os
diversos mercados, faz com que o dispªndio de recursos seja para
uso mais geral do que particular, portanto, o custo resulta

Já com ou
"estandardi:i!cI<;:ão"E:~ "individuCilizciç::ão",temos que, na corporaç3o
multiricicionaJ., as práticas administrativas e os produtos finais
procuram-se adaptar a cada mercado ao máximo, portanto, tratCi-se
de uma abordagem individualizada, No caso da corporação global, a

intenç~o é padronizar ao máximo processos, programas e produtos
visando satisfazer uma demanda considerada homog&nea,

A abordagem da corporaç~o multinacional,
"med í e ve l " PC)?"' L.E·V i t t. , apresenta sobre a corporação global,
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vantagem de conhecer mais profundamente o funcionamento dos

que a aus&ncia de vinculo entre as experi&ncias obtidas em

locais diversos, pode deixar em falta uma visâo das
ameaças e oportunidades globais.

Na corporaç~D multinacional, c\ informaçâo sobre o
ambie,:·nt.E' ...

" ..tende a ser o resultado da junl;ão de informal;ão
coletada pelas unidades de negócio sobre seus mercados nacionais.

Este tipo de sistema não atende ao "ambiente global" criado pela

tt-ansferência de recursos além dos limites nacionais ..." ( 3

Um outro aspecto diferenciador entre uma corporaçâo

global e uma corporal;5o multinacional, refere-se aos arranjos
organizacionais de cada uma delas. A!::.sim,no caso da corporaçâo

multinacional:

" a firma pode produzir o mesmo produto básico em

diferentes mercados nacionais, porém tendo organizaç:ões
separadas, diferentes designs de produto, abordagens

mercadol6gicas e sistemas de produçio. Várias divisões nacionais
podem operar como se fossem companhias separadas" ( 4 )

FleHibilit)/. Long Range Planning. J9': 5) : f.:·<{·-·B8 . De: t.. ,

i986.

J:r. 8L}·-E!.8.



No caso da corporaç~o global. temos a empresa que

" produz um produto de design único, vendido em
vários mercados nacionais. Os componentes, por exemplo, podem ser

produzidos em diferentes países e montados perto dos pontos de

venda ...

uma firma com perspectiva global é totalmente

integrada, com fortes controles sobre várias unidades. Todas as
decisões operacionais-chave são centralizadas na matriz. Todas as

decisões estratégicas são centralizadas ..." ( 5

Daqui refer0ncia ao grau de
autonomia das unidades de neg6cio, maior' na corpora.!;ão
multinacional e muito limitada na corporação global. Por outro
lado, encontramos a distribuição de atividades organizacionais
(produção, montagem, entre outras) em países diversos, pr.§.tica
própria das corporações globais.

E importante salientar que a corporaçâo global observa.

anallsa e decide com base nas vantagens estratégicas que cada
pais ou região do mundo possui e oferece em termos

investimento. Desse modo. por exemplo. a corporaçâo pode investir

FI e){ i rj i 1 i t. v ? . p. B4-·DS.



em fábricas que requeiram força de trabalho intensiva em paises

onde a mâo-de-obra diminua o peso do fator trabalho na estrutura
de custos da empresa.

o tipo de organizaçâo, centralizada ou descentralizada,

diz respeito à maneira como é exercido o·controle organizacional.

A corporação global precisa de maior controle dada à necessidade

operações mundiais, enquanto a corporação

multinacional enfatiza a autonomia local.

Evidentemente, existem áreas funcionais mais s0scetiveis
de serem objeto de maior centralizaçâo e controle, como é o caso
das decisões financeiras, fato que parece ocorrer com similar

frequ~ncia tanto na corporação multinacional quanto na corporação
global.

Outra diferença entre 05 dois tipos de corporações está

na alocaçâo de recursos:

liA corporação multinacional, com estratégias locais,
pode designar recursos com base no relativo sucesso de cada uni-

dade estratégica de negócios. Para a corporação global, o fato de

uma unidade de negócios de um país em particular estar obtendo um

retorno sobre o investimento superior com relação ao risco pode

!:l'L.O



ser irrelevante para a contribuição que um investimento pode'

representar para os resultados mundiais a longo prazo da empresa"
( 6 )

Cada unIdade de neg6cio representa, para a corporaçao

global, um esforço que pode nâo ter um resultado,

mas visto em funçgo do alcance dos objetivos mundiais,
poderia significar uma contribuição

" ...isto é, os resultados locais nio d~vem ser a

principal medida de quio bem os resultados planejados estão sendo
atingidos ..."(7)

Visto desde o ponto de vista da cultura organizacional,

também encontramqs diferenças entre a corporação global e a

mu ltinacional.

"Hoje uma corporaçlo global é fundamentalmente diferente

do estilo colonial das multinacionais dos anos 60 e 70. Ela serve

aos consumidores em todos os mercados-chave com igual dedicação

( 6 ) Dn'lENT, .r .

Corp orat.Lon s ' . The Journal of Business Strategy.
7(4) :20-26, Spring, 1987.

7 p. 20-E!6.
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seu sistema de valor é universal, não dominado pelo dogma da

matriz, e se aplica em todas as partes". E3)

A idéia da universalidade dos valores dentro da
c:orp or a c ão global cont r-í bu i um
ors an i z ac i on a 1

í nterno "desnacionalizado" E', portê!nto, a

pr E-domi nânc i a de um horizonte no qual são Oe::~ objetivos mundiais
os que norteiam os esforços "locais".

A corporação global aproveita a curva de experiªncia em

todas as áreas funcionais e beneficia-se das economias de escala

permitidas por uma demanda mundial passível de ser considerada

homogênea. Tanto que as corporaç5es multinacionais, ao darem
ênfase às diferenças locais, não conseguem maior vantagem, ou
mesmo a possibilidade de desfrutarem de eficiências e economias

de escala em vários aspectos funcionais.

Analisando as colocaç5es anteriormente expostas, poder--

se-ia concluir que a diferença existente entre uma corporação

global e uma multinacional está na sua abordagem individualizada

8 ) OHMAE. ~(cm i ch í , "F' I arrt i ris +or c\ GI oba. I Harve st ". Harvard
Business Review. 67(4) :i36-45. July-Au9. 1989.
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ou estandardizada perante os mercados. Decorrentes de uma ou
outra abordagem, s~o os diferentes arranjos organizacionais e

vantagens de custo que Cdlacterizam uma e outra corporaç~o

" a corpora~ão multinacional conhece muito sobre um grande

número de países e se adapta às supostas diferen~as ...Ao
contrário, a corpora~io global conhece tudo sobre uma grande
coisa. Sabe da absoluta necessidade de ser tanto mundialmente,

quanto nacionalmente competitiva, trata o mundo como se
estivesse composto por poucos mercados estandardizados em lugar

de muitos mercados individualizados ..." S"'

Como colocação final, resulta interessante fazer

EPRG (etnocentrismo, po Iicent 1- ismo,

regiocentrismo, geocentrismo) que permite classificar as empresas
que operam em mercados exteriores.

L. E I,..! I 1"1" ; ThE~odor'e . "The Global i zat ion o+ t·'ii:Tkets".
p. S'J_..·JOP.
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QUADRO 2
PERFIL EPRG DAS CORPORACOES (Ar-ea r1ercadoloyica)

AREA
ETNOCENTIlICO POLICENTRlCO REG IOCENTRlCO GEOCENTRICOFUNCIONAL

"ARKETING
PlanejaMento do DesenvolviMento do DesenvolviMento do Estandardizado den Preduto Global
Produto produto deterMina- produto no Mercado tro da regiao, nao COM viU'iacoes

do pl'incipalMente local, baseado nas entre regioes. locais,
velas necessidades necessidades lo -
dos consuMidol'es cais
do pais da sede

Decisoes do Mix
Mel'Cadologico

TOMadas na sede TOMadas eM cada
pais

TOMadas l'egional -ToMadas conjun
Mente. taMente atra -

ves de consul-
ta Mutua.

FONTE: rnAKAAlJARTHV I B 8 PERIJIUTTER1 H. "Strateqle Plannig for' a Glohal Business''. p. b



Elaborado por Howard Perlmutter. originalmente o perfil
era EPG ( 10 ). e posteriormente foi acrescentado o perfil R
(r'egiocêntr'ico).

Perlmutter justifica a classificaçâo de empresas baseada
perfil considera que exi st em "graus de

multinacionalidade" e que nio basta so considerar se as
subsidiárias têm 100% de capital da corporaçio. ou se f E, 1ar em

montante de investimento estrangeiro. mas também analisar a
maneira como os executivos pensam sobre fazer negócios no mundo.

As:.sim. nE'5S2t. classificação, E'mprE!sas
caracterizadas por atitudes etnocentristas ou orientadas ao
país-basei policentrista ou orientadas aos países nio-base;
regiocentristas ou orientadas à regiio; e geocentristas, com
orientação global.

No quadro podem ser observadas as características
próprias d~~ organizaç5es segundo o perfil EPRG.

Uma tentativa de ajuste dessa classificação à utilizada
in i c í e Lmen t e t r ab a lht ..l

.J

correspondências:' a companhia internacional teria um perfil

10 F'EFLl'iUTTEP. "Tt-',e Tortous Evolution Df the
MuI tinat ional Corporat i on" . Columbia Journal of World
Business. Jan-Feb. p. 9-18. 1969.
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E!tnoc:entri!:,t·:l i a multinacional um perfil polic:entristai

global teria perfis regiocentristas e geocentristas.

A c:orporaçâo global c:orresponderia em sua forma teórica
pur.=.\, ao perfil geocentrista. No entanto, na prátic:a, parece ser

mais frequente o perfil regiocentrista. Isto é, a decomposiçâ6do

centro corporativo em vários centros regionais.

Um exemplo disto e o caso da Procter & Gamble:

li de fato, Procter & Gamble, algumas vezes aborda os

mercados não domésticos mais de uma maneira regional do que

global.Muitos dos seus produtos - inclusive os centrais são

mudados para se ajustarem aos diferentes mercados ..."( 11 )

o que acontece frequentemente é a sobreposiçio desses
perfis, assim, uma análise simples pode levar a classificar
uma corporaçâo com um perfil errado. Mesmo assim, o perfil EPRG

instrumento de análise interessante e a ele faremos

posteriores refer&ncias durante o desenvolvimento deste trabalho.

4. o CONSUMIDOR MUNDIAL

independentemente do escopo geográfico das

produzem bens ou oferecem serviços que vão
satisfazer necessidades e/ou desejos dos consumidores.

( 11. ) liA Global Comeback". Advertising Age. Aug 1987. p.142 +



consumidores possuem características

vindas de fatores demográficos, psicológicos, culturais e sociais
que em conjunto influem nas suas percepç5es, atitudes e seus
comportamentos com relaç~o aos produtos.

Quando uma empresa opera no mercado doméstico a tarefa
previsão e controle do comportamento do consumidor já

dificil. Dai que, tratando-se de empresas com atividades em
muitos países, a tarefa se torna ainda mais complexa.

Ap6s a an~lise ambiental mundial, a corporaçâo global
sob a premissa da exist&ncia de um consumidor

mundial, uma idéia que, em principio, parece contradizer a

Estratégia de segmentação, ou agrupamento de consumidores com

base em características comuns. No entanto, Levitt esclarece essa

aparente contradiçâo ao colocar que ...

•• apesar das companhias ajustarem seus produtos a

segmentos particulares do mercado, elas sabem que o sucesso em um
mundo com uma demanda homogenizada requer a procura de
oportunidades de venda em segmentos similares do globo a fim de

alcançar as economias de escala. necessárias para concorrer."(12)

i :::)
_ .. 1.. .• LE\/ITT, "Tho Eilob;:,li2Btion Df

p . 92--' i (X? .



a colocaçâo da exist&ncia de uma demanda
homogênea entre segmentos de consumidores localizados em países
diversos, s~o eles considerados consumidores mundiais, E: ficam
Elssim os conceitos de e

st::gmentac;:ão.

Uma das primeiras colocaçôes sobre a possibilidade de

aproveitar as crescentes similaridades entre consumidores de
diversos paises, corresponde a Ernest Dichter que, j á em i9ó2

escrevia que:

" o conhecimento das diferen~as básicas bem como das
básicas entre consumidores de diferentes partes dosimilaridades

mundo, será essencial ... O mercadólogo do futuro terá que pensar
n~o no consumidor dos Estados Unidos, nem no consumidor da Europa
Ocidental, mas sim no consumidor mundial" ( 13 )

A corpora.ç~o global enfatiza a pr·ocura· dess':;:I.s
entre consumidores. Algumas das razôes que

fundamentam a adoção desta perspectiva são:

.U Avanço das comunicaç5es, que permitem a transmiss~o vIa
satélite de programas que levam a todas partes do mundo modelos
de comportamento. Mesmo o cinema e seriados de televisâo trazem

13 ) DrCHTER, Harvard Business
Review. 40(4) : ii3-122, ~Jul-Aug, i962.
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consigo imagens de produtos, vestimentas e formas de consumo em
geral que se tornam modelos a serenl seguidos. Dai que se diga da
exist0ncia do desejo de se dispor de produtos estrangeiros.

2) Aumento de viagens entre países, fenômeno maIS frequentes em

alguns grupos sociais e profissionais. e em continentes nos quais

se disp5e de facilidades de transporte, como na Europa. Os
viajantes entram em contato direto com produtos que quando nâo

est~o disponíveis em seus países de origem, podem gerar desejo de
adquiri-los. Por outro lado, a verifica~âo da exist0ncia desses
produtos nos seus mercados. cria a oportunidade de reforço da
imagem do produto.

3) Similaridade intrínseca dos seres humanos. Muitos autores

colocam que há necessidades e desejos comuns aos consumidores em

toda parte do mundo. Dessa maneira. explorar necessidades de
afeto. de ser aceito e apelos à juventude e beleza permitem

estabelecer elos que possibilitam falar em consumidores mundiais.

A idéia da exist&ncia de um consumidor mundial é um dos

aspectos da globalizaç~o que mais po10mica tem gerado entre os
autores.

uma cren~a amplamente aceita. A de que o mundo

está se dirigindo rapidamente a um lugar mais homogineo devido á

convergincia dos gostos do consumidor literalmente. os
consumidores tendem a querer os mesmos produtos. Infelizmente, o
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conceito é um pouco simplista. Se é certo que "um mundo"

realmente existe para um grande n~mero de produtos, o mundo é, na
realidade, uma série de mercados discretos com diferentes vias,
demandas e desejos que estio levando ao incremento da variedade
das demandas." ( 14

A idéia de um ressurgimento do nacionalismo nos países

da Europa é sustentada por S.W.Dunn em um artigo publicado em

De maneira que n~o existe um consenso a respeito da

exist&ncia atual e futura de um consumidor mundial.

As percepç5es que os consumidores t&m dos produtos sâo

definidas culturalmente. Em decorr&ncia disso, espera-se que haja

percep,5es diferentes dos produtos entre consumidores que prov&em

de bases culturais diferentes.

Para a corporaçio· global é importante determinar a

do significado que dâo aos pi-odutos
consu.midor es envolvidos em contextos culturais contrastantes.

"j;:E·duc:inf;.1t.h o Pi!::.k~:. of Glot!D.lj.2.,.;-,.t.ion".

Long Range Planning. 2::~( 1. ) : 8(í-·8E: I

i~:.:.i DUNN, c--' . liJ'::t t; ~)O!l . ldentity on

Journal
of Marketing. 40 ( 4) ; 50-·':::)"7 , Dct, i C.)"7 L

.: l \..~ .
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" se o grau de similaridade for alto,

estandardi2a~ioé real~ado. No outro extremo,

o argumento de

se o significado
psico16gico, associado a um dado produto,for altamente diferente,

o argumento a favor da estandardi2a~ão torna-se um ponto em

discussão ..." J6 )

a favor da premissa da existªncia dE·'

consumidores globais para alguns produtos S~O, spm dúv i da ,

desejáveis antes de se decidir pela prática de estandardizaçào

pr6pria da corporação global.

5. ,MARKET I NG GLOBAL

A área funcional das corporações que parece ter mais e

maiores dificuldades tratando-se da coloçgo em prática de uma

estratégia global 6 a área mercadológica. Tanto aso-sim,

costuma ser considerada como a função estandardizada por ~ltimo.

( 16 ) FRIEDMAN, Roberto.

a Simplification of the Standardization vs. Adaptation

Columbia Journal of World Business,
21(2) :97-104, Summer, 1986.
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" em muitas multinacionais, algumas áreas funcionais
têm maior estandardizaçào de programas do que outras. A direção
da corporação frequentemente controla produção, finanças e
pesquisa e desenvolvimento, enquanto os gerentes locais tomam
decisões de marketing. o marketing é usualmente uma das Gltimas
funções a serem diretamente centralizadas." .1."1 )

o fato desta area funcional ter mais fontes de
vulnerabIlIdade no meio ambiente.
cjt,~stasit uac ão .

e tido como a principal razao

A idéia de se ter uma estratégia de marketing global e

sempre atrativa dadas às suas vantagens de custo. Opor-tunjdades
de economias de escala e de aproveitamento da experiência obtida

em diversos mercados são algumas dessas vantagens.

"Quanto mais uniformes o posicionamento e o mix
mercadológico, mais a firma pode poupar no custo de
desenvolvimento de programas e estratégias de marketing ..." (18)

17 QUELCH fi HCiFF. "Cu st.om í z í nc G1ob"'11 t"'1c:,cketinSj".Harvard
Business Review. i.9H6.

18 '{IP.

Global Market". Columbia Journal Df World Busin~ss
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r)f::~C:i <;.f:;E'<:; <,;uhrc' ti PO l:í t: :i. C <::( CIE' pr u(jut.o

um design de produto "<:,. t. anclar d ' J P\I a ,3. \/ an t;agE'n~". ri c:' c:1• ..1. '::; t C) ':::.

tidvindas da pro(juç~o globalizada

Da mesma maneira. decisGes sobre estandardizaçâo da
propaganda traz nâo só vantagens de custo.

a corporação e suas marcas.

r-cferir majs adiante. no segmento dedicado a Propaganda Global.

Decis5es de produto e propaganda s50 as que maior
pos!:;uelTlna 1itF:'ratura. dado que dF:!

distribuiç~o e preço s~o mais dependentes da infra estrutura de

mercado e aspectos legais - respectivamente nos
ITlE)rcados1oc a í s.

Sâo v~rios os elementos que costumam ser consiclerados
antes de se decidir por uma estratégia dp marketing global. Entre

a natureza cio produto. o mercado alvo. C) (nE~j, C)

ambiente dos países envolvidos. aspectos organizacionais e da

19 ) coloca que os produtos i rid L; :::.t T' ). ", ]. ':::.

sao menos senS1V21S ao ambiente do que p r Cid u.1:D~::·

19 KEEGAN. Warren. "Uma Estrutura Conceitual para o Marketing
Internacional", Apostila ML-333 (M-6i4). EAESP/FGV



consumo de massa, portanto mais facilmente estandardizãveis unla

i cIé i..::).IlHJ :i. t o d :i. f un d i cL;). F' rd: r E' o ~::. m.:):i. ~:; di \I c·:·r·::; t) ~c:. a u t;orE!:c;. O.:;

compradores deste tipo de bens tendem a ser mais uniformes em

suas necessidades. p,o contr;3.rio, D consumidor de bens nâo

desejos produzindo uma heterogeneidade da demanda e requerendo,

p or ..tarrt o , fIli~1io r" adap t;c!çi.=ío mC:'r'catío 1Óg ica .

Par- adox a J. fTlF>nt. p, os mais frequentes exemplos de produtos

globais sâo da categoria nao duráveis.

•• a aplicabilidade de uma abordagem universal para

bens de consumo de massa parece estar limitada a produtos que

reunem certas características, tais como reconhecimento universal
do nome de marca ... mínimos requerimentos de conhecimento do
produto para uso do consumidor, e propaganda que demande um baixo
conteúdo informativo. Claramente Coca-Cola, o creme dental
Colgate, McDonald's, Jeans Levi's e o creme frio Pond's seguem
essas linhas. ••( 20

por outra parte. oportunidade de emprego

do mesmo posicionamento - maneira como se planeja que o produto

estandardizaçâo é facilitada.

( 20 ) KIM, W. Chan & MAUBORENE, R.A. "Cr oss, Cu Lt.u ra l Str'atF'gie's"

Journal of Business Strategy. 7(4) :28-35, Sprj.r19, J987
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('I eCnpOi'"i'.\<;ao ç~lobE;ltom que clceielir- s.ob ro o cl·ité.'r"jo
para definiçâo do mercado alvo. t. c·, m q 1...1. E', i:":lVi':\lii')r, por"

exemplo, se e mais convenient.e se fazerem agrupamentos de países-
por ploximidade geogr~fica, ou grau de desenvolvimento
econ6mieo - ou de consumidores, para identificar !::,egmentos c.1

Quanto ao meio ambiente, e preciso determinar até que
ponto elementos legais, polít.icos, sociais, cultu.rais,
econômicos, e de infra est.rutu.ra de marketing, em
particulc.u-, representam obst~culos ou oport.unidades reais e n~o
aparentes, que í mpecarn ou nâo estandardizar
mercadológicas.

Já considerando a concorr&ncia, existe a idéia segundo a
qual o fato de o concorrente direto operar globalmente faz com
que seja mais oportuno estandardizar,

diretamente com as companhias locais.
ao invés de concorrer

Por 0ltimo, temos os fatores organizacionais. Dependendo
ela. oroi E'ntciç:ao corporaçâo haver~ ou

oportunidades para a pr~tica estandardizada do marketing.

Uma maneira de perceber a i. n f 1u€~r1C i 2! dos

organi.zacionais é através da relaçâo d~~ práticas mercadológicas

e do perfil EPRG, já exposto em seçâo anterior

4:1



Em um estudo elaborado por Wind, Duu~::Jl<)'::; E' F'e>r·lml...lttt·j'
v :i. r'ICU:I. a-S;E' EPRG e o Marketing. Nas orientaç5es
rc'g iocênt r ica E' fjeocôntrica conc:liçêit?s

organizacionais para se fazer uso do marketing global.

" Dado que essas orientaç6es implicam a identificaçâo
de segmentos de mercados regionais ou globais atravessando os
limites nacionais, e o desenvolvimento de políticas standard
através de um segmento específico,
coordenaçio e controle" ( 21

podem fornecer uma melhor

()ssim, para par em prática o marketing global com seus

programas estandardizados é preciso grande controle.

certo grau de centralizaçâo e fluxo de informaçâo coordenado

as unidades; corporativas. a nâo
unidirecionalidade do processo decis6rio,

Em 1970. Warren Keegan colocava cinco estratégias para o
internacional tomando como base os elementos produto e

As estratégias sâo: (a) mesmo produto,

rnund i. cl 1 ; ( b ) diferentes comunicaç5es; (c )

produ t os·. mesmas comunicaç5es; (d) di ferF:ntE'::;;

produtos. diferentes comunicaç6es e (e) invençáo do produto.

21

Int.E'rnat.ional r·'la.rketingt;trategy", Journal of Marketing.
April. j,ct73,



pu.rc,.

" .. esta abordagem envolve o oferecimento de exatamente

o mesmo produto com os mesmos apelos publicitários nos diferentes

mercados nac ionai s ... Trata-se da estratégia de produto
internacional de mais baixo custo" ~::J~:]

I....J. .•.

MARKETING GLOBAL: UMA QUESTAO DE GRAU DE ESTANDARDIZACAO

o Marketing Global L' dE"finiclo CC)!TiO " o uso de
produto, preço, distribuiçio e programa de promol;io comuns no
mundo. " ( 23 ) Isto sup5e uma total uniformidade nas políticas

relacionadas com os elementos do mix mercadol6gico No ent anto ,

o desenvolvimento teórico nesta área indica que o marketing
g1ob.;::,.J.deveria ser visto como uma questâo dp g·{"a.u.~;

uniformidade e nâo s6 em sua forma extrema.

KEEGAN, Warren J.

E:f1i : TH();::'~ELI....I , H. D., ecl. InternatiDnal
Marketing Strategy: Selected Readings.

Penguin BC)C)ks, 1973. p.

"Si: anel er d i :i:~a 1:. i 0(·1

Journal Df Marketing. 5::1 ( 1. ) : 70···79 I

/l r~)-t. I



Ol..lclc:h E' Ho ff F.~·q co loc i:) OI qU.I;:.' D ql.iC' dF'VC:' ~c.C'i"

considerado é o grau de adaptaçâo e estand0rdizaç5o - total ou

- do programa de marketing. Eles fizeram uma comparaçâo

semelhanças quanto aos graus de estandardizaç50 nas diferentes
áreas de decis50 mercadológica.

2lj )OUELCH 8: HOFF, "Customizing Global Marketing". p. ~:iC)_.-{-8
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QUADRO 3

MATRIZ DE PLANEJAMENTO DO MARKETING GLOBAL

IiDAPTACAO

TOTAL PARCIAL
ESTANDARDIZACAO

PARCIAL TOTAL
ELEMENTOS DESIGN DO

DO PRODUTO
HARJ{ETING "

"IX

I I IL J

NOMB DA
MARCA

I
L _"" _"" __

POSICIONAMENTO
DO PRODUTO

I IL J

~BALAGEf'I
I IL J

TErui
PUBLICITARIO

J I IL. J

PRECO
I --' I IL "_J

TEXTO
PUBLIClTARIO

I I IL JI

DISTRIBUICAO
! iI. J

PROMOCAO DE
" VENDÂ8

I IL J

SERVlCO AO
CONSUMIDOR

I IL J

NESTLE COCA-COLAr 1 r--------l
I IL J

TV""IJ"'l"E"". Q1u'E"LCHI J, c" HliFF", E, !Ir· i • i' Gl b I 101 I i in _" P f1r vn C! \i i.A.iS,-,üfHZ ng ~ O a nai'r;e~ IlJ. • o .



u'LiJiz.:·\mD m.;:)rkF·t:i.nq~:Jlobal, so que os niveis de adaptaç~o o
estandardi2aç~o variam entre eles. Assim, mesmo Dbservando que a
Coca-Cola tende a padronizar total e/ou parcialmente' maior numero

d E' c;; 1.prnF:~nt. Of::· mE'r c delo1 óq :i. c cV:::. , " concluir que Coca-Cola é um

produto mundial e a Nestlé não, seria simplista demais." 2;:)

Na reproduç~o parcial do quadro com oG resultados do

estudo de Ouelch e Hoff temos os vários elementos do Marketing
·m:ix seus graus de adaptaç~o ou estandardizaç~o, t.o t a I ou

parcial, para ambdS companhias.

A~,sim, Coca-Cola quanto na Nestlé

estandardizadas as decis5es de design do produto, nome de marca e

E·mba1a9E"~m. A distribuiç~o e adaptada, assim como promoç~o de
vendas e serviço ao consumidor. Por outra parte. dec isões !:>obre
posicionamento do produto, tema publicitário,

publicitário diferem de uma a outrd companhid,

tend&ncia da Coca-Cola { a de optar mais pela estandardizaçgo.

mix mais passíveis de serem estandardizados do que

( r::::i ) OUEL.CH fé I·IDFT. "Customi:c:ing Global Market ing" .



01 ..1t. r O::: pur c'){emplo, decis5es sobre nome de marca
padrurlizados para garantir uma uniformidade da imagem rlP marca

Note-se que segundo a perspectiva de Guelch P Huff,

corporaç5es mundiais podem ser consideradas como usando marketing

global e seu nível de globalizaç~Dser6 maior ou menor dependendo

dos graus de estandardizaç~o ou adaptaçâo das suas decisôes
mercadológicas nos diferentes países. De igual maneira contribui
para ilustrar essa perspectiva, o tipo de participaçâo que a
direçâo d~ corporaçâo tem na tomada de decis5es da corporação
como um todo. A participação vai desde informar,
coordenar até aprovar as decis5es. No Quadro 4 percebe-se o grau
de intervencionismo ou controle em ambas empresas.
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QUADRO ~

MATRIZ DE PLANEJAMENTO DO I1ARJiETING GLOBAL

INFORMACAO PERSUACAO COORDENACAO APHOIJACAO DIRECAO
ELEMENTOS DESIGN DO I I I I I I I I I IL ______J L _______ J L _______ J I.. _______ J L ______J

DO PROD!ITO I I I__J
MR}{ETING

MIX NOME DA I I I I I I I ! I IL ______J I.. _______ J I.. _______ J L_______ J L ______J

MARCA I I I I

POSICIONAMENTO I I I I I I I : I II.. _______ J L ______J L ______J L ______J L. _______ J

DO PRODUTO ,J
-"---

I I I I I I I IEI'IBALAGEPl L ______J I.. _______ J L_______ J L _______ J

I I I , I

í I I I I I I I I ITEriA I.. _______ J I.. _______ J 1.. _______ .1 L _______ J I.. _______ J

I I
PUBL I C ITAR 10

I I I I I I I IL ______J L_______ J L_______ J L _______ J

PRECO I I I

I I I I I I I I I I

TEXTO
L ______.I L _______ J L_______ J L _______ J L_______ .J

I I ,
PUBLICITARIO

I ! I I

D ISTH IBllI (;AO
L_______ J L_______ J

PROMOCAO DE
VENDAS

I I! IL .J 1.. .J

SERIJ IC-O AO
CONSlmlliOR

, !! !L J L J

l

NESiLE COCA-COLA
I J r--------,

! !L J

FONTE: QUELCH, J. & HOFF, E. "Custortiizing Glol\al Mar·kding". p. 64.
4U



Quanto mais pstandardizado o programa de marketin9.

maIor tende a ser a interven~~o nas decis5es mercadológicas nos
diferentes mercados.

rigidez
implementaçâo dos programas de marketing global, mu ít as dE~lc!s

, . . ,., .a sua lnconvenlenCla.

•• quando um programa é limitado com muitos padrões,

elimina-se a experiência e criatividade nos mercados locais. A
inovação local é exatamente o que um,programa global precisa para

se manter em dia com as condições de mercado. 11 ( é?6 )

Parece J-ecomendável permitir aos gerentes das
subsidiárias fazer ajustes do programa quando as condiç5es do

mercado o exijam. Para se obter essa flexibilidade deve existir
um fluxo de informaç~o que permita compartilhar as diversas
QHper' iênc ias locais e decidir com base em seu conjunto e nos
objetivos mundiais da corporaçgo.

aproveita a informaçâo potencial que pode ser coletada através de
um informaç5es coordenado entre

locais podem aceitar com receio o programa proposto e

Harvard Business Review. t3E·pt-OCt.I J98?



responsabilidad0s por

A idéia de se considerar o Marketing Global como uma

quest~o de graus de estandaldizaçgo j~ tinha sido colocada por
l...E"V i t; t. q uando c:!+ i r·mavc! qUE' :

"Dizer que as companhias japonesas não são globais

porque exportam autos com volantes do lado esquerdo aos Estados

Unidos. e ao continente Europeu enquanto no Japão tem volantes no
lado direito, ou porque vendem máquinas para escritórios através
de distribuidores nos Estados Unidos,
ou porque falam o português no Brasil,
com uma distin~ão "( 27 )

mas diretamente no Japão,

é confundir uma diferen~a

a decisâo sobre graus de estandardizaçâo,

sao especificas do contexto mercadol6gico e organizacional da

corporaçâo, mas sempre sâo salientadas as possibilidades reais de

retorno financeiro e vantagem competitiva.

27 LF\/ITT, "The Globalization of Markets".
p. C;·2--·i.()E~



MARKETING GLOBAL E CONCEITO DE MARKETING

se fala em Marketing faz-se refer&ncia
orientaçâo ao consumidor. DE' fato, qualquer esquematizaç~o do
Marketing e seus meios ambientes externo e interno coloca sempre

o consumidor como centro das decis5es mercadológicas.

"Quando Drucker (1954) articulou o conceito de
marketing, notou que o marketing não era realmente uma fun~ão
gerencial isolada, mas sim o negócio completo visto desde o ponto
de vista do consumidor. Em outras palavras, o conceito de
marketing define uma cultura organizacional diferente, um grupo
de cren~as e valores compartilhados que colocam o consumidor no
centro do pensamento estratégico e operacional da firma ... " (28)

o marketing global baseia-se na premissa da exist&ncia

de similaridades em desejos e necessidades entre consumidores dn~

diversos países. Prop5e-se ent~o. a busca de denominadores comuns
entre cons0midores. enfatiza-se o geral antes que o

Isto parece n~o seguir estritamente o conceito de

marketin9.

( 28 ) DESHPANDE, R. & WEBSTER, F.
II Clr- gi:!rl i 2""it :1.on a 1 Cu 1t.u ro ,,!nCí

Journal Df
Marketing. 53(J) :~:l-_·t~). Jan,



n E:'<::;~::;C' )"'e<::;peit;o . vJ:i nd , Duu,~,:,11.i:i ~::; c'Pc:')" lmu í. 'L F:?C V í nc:LI:I i)ram o

perfil corporativo EPRG com o conceito de marketinQ,

com orientaçgo geoc&ntrica - tipicamente global - presumivelmente

possui um grau baixo de orientaç~o mercadol6gica,

liA ausincia relativa de informa~ão disponível com
rela~ão às características do consumidor internacional e suas
respostas às variáveis de marketing sugere, ao menos atualmente,
que a posi~ão geoceRtrica pode implicar um baixo grau de
orienta~ão mercadológica, " ( E~9 )

No errtan t o , 05 autores concordam que esse resultado,
obtido em uma pesquisa exploratória, n~o é conclusivo, e

depender do conhecimento e sofisticaç~o das atividades de
pesquisa que tenha a corporaç~o, Assim, por exemplo, tratando-se
de ben~ industriais, as necessidades dos compradores, e maneiras
de satisfazª-las seriam mais padronizadas, portanto n~o caberia a

afirmaçgo de se ter uma baixa orientaçgo mercadol6gica

A idéia sobre a colocaç3o em pr~tica do conceito de
pelas corporaçoes globais, e expressa claramente por

Levitt ao colocar que as multinacionais. ,,

29 ) WIND, Y et alij "[Ju,:i,dplir't!~;fc'j''' DE'\'elDPingIrit errt ac íon e I

p, 14-,23,



" falsamente presumem que o marketing significa dar
ao consumidor o que ele diz que quer,
entender exatamente o que ele gostaria.

em lugar de tratar de
" ( 30 )

" a prática perversa do conceito de marketing e a

ausincia de qualquer tipo de imagina,io mercadol6gica leva ~
sobrevivincia das atitudes multinacionais, quando o consumidor
realmente deseja os benefícios da estandardizac;:io global ... " (31.)

Desta maneira Levitt se refere, com argumentos tomados
da sua idéia de "miopia em marketing" à falta de vis~\o elE:!

oportunidades mercadológicas por parte das multinacionais.

6. PROPAGANDA GLOBAL

Interessa agora aprofundar em um dos elementos do mix

promocional: a propaganda, especificamente a Propaganda Global

30 t.rvr rr , I1 T'hE~ Fi J ObE, li zat i on Df
p. 92-·-iOi?

( 31. ) ,



De propaganda global temos as seguintes definiç6es:

" o emprego dos mesmos ou muito similares temas,

campanhas ou avisos individuais em múltiplos mercados ..." ( 32 )

" a prática de anunciar o mesmo produto, da mesma
maneira em todos os mercados ..." ( 33

" a transferincia de apelos, mensagens, artes, texto,
fotografias, histórias e spots de vídeo e cinema de um país a
outro." ( 34

No entanto, tal e como foi colocado na parte dedicada ao
marketing global, a quest~o da estandardizaç~o em propaganda

global também deve ser vista como uma questâo de graus.

( 3E) ) F~YAI\IE;, J. K Jr.· & DONELLV, .] . /I Stc"tridardi z ed Global
(.)cJ\/e·óti"';:!.ng,·3 C.;:\J.la!:_~ Yet Unans~··JE'red!l.Journal of
Marketing. 33(2) :57-60, Apr, 1.969.

ONKVISIT, S. S. & SHAW, J. J.

~k1vertisin~1 a Review ancJ CriticaJ. EvaJ.uation Df the

Columbia Journal
Df World Business. F·:::J.IJ ,

KEEGAN, Warren J. "Multinational Marketing Management".
3rd.ed. Prentice-HalJ. Int. Inc, New Jerwey, 1984. 697 p



As definiç6es acima eHPostas s~o insuficientes para

e~primir o que é hoje propaganda global. Dai que tomaremos como
refer&ncia a abordagem de Peebles, Ryans e Vernon que colocam 2

c·:')( i ~:;t; í:::, ri c: i <::"\ d F' um" pE!d 1.d U cIP E~!::;+ '::;'.ri ri <::"! r" d i t: E:\ ç: ~\o " p 1 ,o:i ri e j d d o e f 1E! )i i v E' 1

q I...lE or: oro r' e q uan d CJ

" a campanha, incluindo seu tema geral e seus
componentes individuais, é pianejada originalmente para ser usada
em múltiplos mercados e desenvolvida para fornecer uniformidade
em dire~io, mas nio necessariamente em detalhe ... " ( 35 )

Tradicionalmente a propaganda global era vista como a

transferência de campanhas criadas originalmente para um mercado,

e que 56 precisariam de modificaçâo quanto à traduçâo para outras

1. i.nguas.

Na realidade a propaganda global busca obter o s

benE'fíc: j os· ela p.::.\dr·onii""'.ação prévia cons:·ider' and(J--~;e

particularidades de cada mercado, is:.t:.c) é} sua concepção tem

caráter global e sua implementação pode ter. quando preciso, uma

flexibilidade sempre dentro dos limites da concepção.

que o entorno mercadológico faz com que sejam possíveis e

D.t1. E!t c:lii. "ti NE'~'J Per-s;PE·'ctivE:'on Adv!"2r-tis,ing

~::;t.ancla.r·di:<:'.::.\tion'J. Europen Journal of Marketing. f 1.,

1=3. P . :-5.:':8·····76.



recomendáveis alguns elementos de propaganda padronizados e
outros individualizados.

As ~ontroY?rsias sobre a pertin&ncia da colocaç~o em
prática da propaganda global data dos anos 60 e, at.é hoj E:: ,

artigos reflet.em a exist.ência de uma polarizaç~o de opini6es.

"Durante os anos 50, a opinião geral de profissionais da

propaganda era de que uma propaganda internacional efetiva

requeria delegar a preparat;ão da campanha a uma agênCia local ..."
( 36 )

Na literatura sobre o tema, vários autores coincidem em
adjudicar ao publicitário sueco Erik Elinder (1961) a primeira

colocaç~o sobre a possibilidade e conveniência de estandardizar a

propaganda em diversos mercados europeus, no caso.

Warren Keegan cita textualmente a Elinder:

" .. por quê três artistas em três países diferentes têm

que se sentar para desenhar o mesmo ferro de passar, e três
redatores publicitários escreverem sobre o que, afinal de contas,

é o mesmo texto sobre o mesmo ferro de passar? II ( 37

36 KEEGAN, Warren J. Multinational Marketing Management.697 p
FLINDEP, F

Advertising Age, No\! 27, 1.96i. p. 901 r n

"Multinational Marketing Management".



A partir da coloca~~o de E. EJinclpl", as refer&ncias em
fEIVOl" e contra a proposiçâo de uso de idênticas ou muito
parecidas campanhas, têm aparecido em diversas pub Iicaç:ões;
espec i .;,:\Ii zadas.

O!3 Pl" upunente!::',da .,eSitandElr"clizac ão ' bC:ISE" i '::Im-·seno feIto

das comunicaç5es fazerem com que exista uma converg&ncia de

gostos e modelos de comportamento, de consumo em particular,
entre consumidores localizados em países diversos. (:\pr"opaganda

deveria então aproveitar es~a convergªncia que estabelece elos
entre mercados.

A postura cont rár'ia é a dos pl-oponentes
"localização". Para eles as diferenças culturais entre países
persistem, e nâo devem ser menosprezadas. o desenvolvimento de

programas mercadológicos deveria ter ªnfase nas particularidades
dos mercados locais.

intermediárias também são encontradas.
':IceitE'. a possibilidade de padronizar a propaganda, mas

considE~rando-se 05 fatores qu.e podem
contraproducente essa estratégia.

De qualquer manelra, são várias as vantagens derivadas
do uso de propaganda global Uma delas é a vantagem de custo

11 as economias da Pepsico derivadas da não produção
de filmes separados para vários mercados são de aproximadamente



10 milhões de d6lares anuais. A poupan~a é realmente muito maior
se sio considerados os custos indiretos. Esses custos indiretos
incluem a rapidez de implementa~ão de uma campanha, a

possibilidade de se ter um staff de pessoal de marketing menos
elaborado. e o montante de tempo que a gerência pode dedicar a

outras atividades de marketing" ( 3B )

Out; r- c! argumentada é a "escassez de boas
idéias" ~39 i . As~;im, a primeira tentativa parece ser a de

verificar se uma mesma campanha é passível de ser utilizada com
" .t ' . deXI _o em varIaS merca_os.

Por outra parte. a propaganda global permite ter maior
controle sobre a mensagem publicitária. Desta maneira.
corporaç~o consegue ter uma imagem corporativa e imagens de marca

de acordo com seus objetivo~o que impede potenciais confusões

junto a consumidores que atravessam limites geográficos, ou
simplesmente assistem, através da mídia, os programas com
eventuais apariç5es da marca.

DNI-(VI:3JT,S. S. f.,. E;HPIL·.) , .J, J. "E:;taridclr"cli:;~ecl
{~Icl\/et't.:i.~.in!]: A Review and CriticaI Evaluation Df The

II F i ve ~:;t,r .o.'.tE·9 i es for
t"1,:;:'(" kot ing ". p : .i. 9~)--20:::.

5E?



C'l'lti5u,

do emprego da propaganda global seriam de custo, de simplificaç~o

das operaç5es e de maior controle da imagem corporativa e de
marca,

Tl'atando-se de propaganda, sao várias as areas de
decis~o a considerar. essas áreas cor respondem ao
estabelecimento de objetivos, de orçamento pUblicitário.
estratégia criativa e de estratégia de mídia.

~"i115 e Rvan s levaram a cabo uma pesquisa junto a
multinacionais americanas em 1977, cujos resultados indicaram que

nas decisões de planejamento e controle a direçâo corporativa

intervinha mais do que nas decisões estratégicas,

Assim. maior intervenç~o existia no estabelecimento de
objetivos e do orçamento publicitário do que na elaboraç~o das
estratégias criativas e de mídia.

59



QUADRO 5

DECISAO DE
PROPAGANDA
INTERNACIONAL

TIPO DE
DECISAO

HIVEL DE
PARTI C IPACAO
DA DIRECAO

DA CORPORACAO

ESTABELECIMEtUCl
DE OBJETIVOS

ESTABELECIMENTO
DO ORCAKENTO
PUBLICITARIO

ESTRATEGIAS
CRIATIUAS

MIDIA

PLANEJA~.ENI0
E CONTROLE MAIOR

PLANEJAMENTO
E CONTROLE MAIOR

ESTRllTEGICA;
REQUER HABILIMDE -- ..••••

ESPECIALIZADA
MENOR ••

ESTRATEGICA;
REQULI{ HABILIDADE -- ..••

ESPECIALIZADA
MENOR

FONTE: PEEBLES I D; RYANSI J; VERNoti I I. "Ai"! h'naIys is of Headqui.1f'ters I UV(i I vesent

in Internacional Advertisiligu
. p. 579.
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/I a opinião da administra~ão local sobre a

aceitabilidade cultural do pacote criativo raramente e

quest ionada .. No entanto, ainda existe o desejo de ganhar
algumas das eficiências da estandardiza~ão e, portanto, de
facilitar a transferência da abordagem criativa quando
apropriada" 40 )

Com relação ã existência ou nao de uma tendência ao uso

da propaganda global por parte dos anunciantes,

publicadas sugerem que da década de 60 para a da 70, hOU\/E'

diminuição do uso de propaganda estandardizada - na Stla

definição estrita.

Em 196C,) J Ryans e Donnelli reportavam os resultados de

uma pesquisa junto às multinacionais americanas onde se observou
que

•• 17% dosrespondentes realmente usavam propaganda
estandardizada em mais da metade de suas campanhas, e perto de
80% deles disseram que ao menos rescrevia parcialmente o texto

4C) ) ~.'-JIL..L_f:)1 J. R. Jr & RYANS, J. h .. Jr·.

Headquarters. Executive Involvement J n t ev n s t i Orl':::•.J

('~d\fer-ti ",'.i ng : European Journal of Marketing. i077- ••- .~ .I •

p. 577·--5Er3.



quando a evid~ncia indica que muito pouco uso está sendo

feito da abordagem de propaganda comum (no seu sentido estrito)"
( 4J

For outro lado. E:) . (..,) .

comparaç~o de duas pesquisas por ele feitas com quase dez anos de
d :i. f E' r (7;'fl <;: <3 qUE:'

liA proporl;âo de companhias qLle usam basicamente a mesma

propaganda no exterior e no mercado doméstico era menor em 1973
do que em 1964 •• ( 42 )

gráfico que compara o~ resultados de trªs pesqu.isa.!:::·
relacionadas com o emprego de estratégias estandardizadas e
localizadas em propaganda. As pesquisas datam de 1976, 1986 e
J.. 987.

45. ,J . t-<. 1,'"1... ! DCH·JNELLY.

Advertising. A Call as Yet Unanswered". p. 57-60.

( 4P DUi"·JN. "Effect of National Identity on Multinational
Promotion Strategy in Europe".

----
\



QUADRO b
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FONTE: HITE, R & FRASER, C. "lntemat ional
Mvertising Strategies of MultinationaI
Corporet íon 11 • p. 12,

Propaganda
Internacional

que parece estar acontecendo e uma flexibilizaçgo

prática da propaganda global.

A estandardizaçâo da propaganda, como observaremos em um

out ro momento,

evidentes de uma campanha.

parece tender a se restringir a aspectos menos

t-·::i



7. AGE:NCIAS DE PROPAGANDA E ANUNCIANTES QUE SEGUEM
ESTRATEGIAS DE PROPAGANDA GLOBAL

Para anunciar seus produtos, 0S empresas contratam
agencIas de propaganda que oferecem,

c.r :i. a<;:â:o;, ,.
11"i101;1/ pes:.qui.;:'·;D., relaç5es p0blicas e promoçao.

Em qualquer mercado nacional encontramos

multi~ac50nais e mistas. Todas elas concorrem por
contas de anunciantes locais ou nâo, exceto em casos expressos na

no Brasil, as contas póblicas só podem
ft. ••por agencIas nacIonaIS.

o surgimento de ag&ncias estrangeiras em diversos países

liga-se à expansâo das corporaç6es multinacionais no mundo todo.

"A expansio das agincias de propaganda multinacionais
foi um fen8meno dos anos 60 e início dos 70. Se as agências de
propaganda americanas já tinham escrit6rios em outros países em
1899, antes de 1960 a maior parte da propaganda das firmas

americanas era deixada em mãos de distribuidores estrangeiros no

mercado local e importadores, ou era manejada por uma das poucas
agências americanas, como a J.W.Thompson e McCann-Erickson que
tinha estabelecido redes mundiais de propaganda antes da Segunda

Guerra Mundial ..." 43 )

Freei.

Journal of Communications
30(4) :36-49, Autumn, 1980.



para elas mesmo se
Isso nao 50 l'ppresentav0 a oportunidade de manter

mercados nacionais.

As empresas multinacionais devem decidir em maos de qual

agencIa ou agências deixar~o seus produtos. Assim. a escolha estA

Tratando-se de anunciantes globais,

contratar os serviços de ag&ncias mundiais.
a tend&ncia e de se

Hite e Fraser fizeram em 1988 uma pesquisa junto as

corporações multinacionais e encontraram que:

•• metade das firmas que estandardizavam sua
propaganda internacional usavam uma agência de propaganda

localmente

localmente

americana. enquando s6 um terço das que adaptavam

algumas funç5es e onze por cento das que adaptavam

todas as funções, usavam uma agência amel-icana... 11 ( I~!.]

( 4A HITE, Robert & FRASER, Cynthia "lnternational Advertising

Strategies Df Multinational Journal
Advertising Research. 28(4) :9-i7, Aug-Sept, 1988.



Esses resultados

Loc a í e , por

out.va ..

o~ resultados permitem

dificuldades para as ag&ncias locais interessadas em obter contas

dessas corporaç5es.

Entre asraz6es que justificam essa tend&ncia temos:

o argumento das ag&ncias multinacionais disporem de uma rede

através da qual podem se executar

globais mais eficazmente;

o fato de a agência, na metr í z, estar mais familiarizada com

as inten~6es estratégicas da corpora~go quanto a propaganda, e

pstar mais diretamente envolvida na cria~âo da campanha

global, estando, assim, mais capacitada para colaborar com as

subsidiárias no caso de se precisar alguma mDdifica~5o para

atender as condições locais;

a maior facilidade de interc&mbio de idéias e de fluxo geral

de informaçâo; bem como de SE reunirem representantes das

subsdiárias da ag&ncia para o planejamento da propaganda

Um",; ou tre r-iD.ZElO e II a tend&ncia da agência local de

querer desenvolver sua própria e original abordagem, adequada ao

, I
t;c,



seu mercado, e o seu pouco desejo de aceitar um tema desenvolvido
em qualquer outra parte ... " ( 4~:.i )

o anunciante global evitaria conflitos potenciais na

relaç~o com a agência selecionando uma ag&ncia multinacional.

coloca a divergência de opiniões c:'nt"{..c!

ag&ncias locais e multinacionais com relaç~o à propaganda:

" um executivo de uma grande agência americana sem
afilia~ão no exterior, por exemplo, pode reivindicar que a
adapta~ão de campanhas nos diferentes mercados nacionais, não é

necessária, e que uma abordagem universal, desenvolvida e
centralizada por uma agência é melhor; enquanto um executivo de
uma pequena agência localizada no estra~geiro e sem filia~io

uma agência americana poderia dizer que os anunciantes deveriam

usar agências domésticas e usar propaganda específica em cada
área. " ( 46 )

elTI: THDF:ELLI! H.f.3. t.::-c! . International Marketing
Strategies: Selected Readings. Great f.3ritain, 1973. pp.

46 1 pp. 227-236.



que a McCann-Erickson possui a conta da Coca Cola

I
"

:1r, fj,m dE' most.rar corno ETltrr:." ê'triurlc:::i,i:"!nt,F!':; 9lDbE!'II~;F:' CCifnUF:

o c!mprc:'~:,:)Oc:I':'i~:; mE;~,;masagÊ!ncj,as no rfil. ..\riclu tCJd(j~, puclprnc:r!::;
I
:1

uma relaç~o de 2gªncias multinacj,oonais e seu~ clientes
;1

F 'f' (')' t lid'o 'ciCI '1.Co t=:.'.n:1E'ri", E' f1Et' i o .
II

il
u

As ag0ncias relacionadas t0m 36 ou ma1.S t=:.'scrJtóriOs no
I1

il

Nas tabelas, somente para citar um exemplo, lerificamos
11

I
1Tf1.l;:f,dialmente,

"I:
que a Lintas Worldwide maneja também essa contalem alguns

países. ,

ri i:':\!::,

ter

tev í ~;,ar

910ba is

Apêndice 2)

Os dados s30 de 1989.

outros

foi colocado anteriormente que as

i

·'i

i
li r. •a~enClc:\S
:,,

de

8. A FUNCAO CRIATIVA DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA

propaganda possuem várias áreas funcionais, de maneir~ que nelas

dF,' c r j,aç:ão, atend imerrt.o , I produr.:~\o,E'}<istem

pesquisa e de relar.:5es publIcas. Po~~m, apesar

da diversidade dos serviços oferecidos ao anunciante, i- fur";r.:~\DdF'cj'
I

qI9c'nc: 1 iD dE:
:,

criar.:3o parece ser a área funcional chave em qualquer

F'rOPEtgandi::\,

campanhas publicitárias saD o resultado
"

deh t.rabsLho
'.'.'I
"

Ei 1J~um fliornE~nto
'I

conjunto maior part.e das areas funcionais que em



oprovaçao e veiculaç30 do trabalho proposto pelo dep~rtamento
cr i ,')"1.. :i. \/0.

Também tínhamos colocado que as decisGes publicit~rias
ve.r com a deteYminaç36 dos objetivos da propaganda, elo

orçamento publicitário, das estratégias criativas e de mídia.
aqui dedicarmo-nos às decisBes relacionadas com

dF:~tprminE,ção de estratégias criativas, dado que o objeto dp
estudo é a função criativa da ag0ncia.

Por estratégia criativa entendemos:

" o processo de determinaçio de mensagens e apelos

básicos I textos I temas I ilustrações; ..." 47

forma que sequªncias de

(lstoryboards")quE' visam promover um produ.to,consideramos aqui

criat; iVel, quanto o

FI Iane.i arnento.

As pessoas encarregadas de executar diretamente a função

criativa de uma ag&ncia fazem parte dos grupos de redaç~o e arte

que geralmente trabalham em duplas criativas dedicadas ao manejO

de contas especificas, ao trabalho conjunto para C~ mesmas
c C) Ti t; ~J. ~~:..

J.



Roberto Duailibi, diretor da DPZ, coloca o pap~] central

da funç~o criativa ao declarar: "Não me canso de dizer que o

produto final d~ uma agªncia de propaganda é um texto e um

desenho ... Tudo o que está em volta é complemento ..." ( 48

J).3vicl [I<:"~i Iv y , outorga relevància aos

redatores publicitórios ao dizer: "Mesmo sendo possível que os

redatores não sejam os membros mais visíveis das agªncias, são,
sim, os mais importantes .. " ( 49 )

("'..:l. l...h"\t!::;onDunn coLocava que: "para qualquer um veterano

executivo de propaganda,"copy" (redal;ão publicitária) ainda é a

espinha dorsal da propaganda". ( ~)O )

Assim podem se encontrar muitas outras afirmaçBes que

levam a considerar a funçâo criativa de uma ag&ncia como muito

relevante no conjunto funcional da ag&ncia de propaganda.

Agora para termos uma visão mais clara sobre

criativa de uma ag&ncia, optaremos por colocó-la como i.

( 48 ) DUAILIBI, Roberto.

Meio & Mensagem Documento.

~_r:..r' ) [)(3IL.\/\I
J :0.:..)\/ i d . "[)GIL'./Y 8, L.a Pub Lícídad v •

Folio. Barcelona, 1984

DLlr\Jt··~ , ~'.J'7:it ~.Ci ri . "Advertisin9, Its Role in Modern
Marketing". 2da. ediçâo. Holt, Rinehart and Wiston Inc,
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elc:t.eT' m í n;,,).(;:0iD c:IC: 1..I.mcOíl c c:'it; C< C r i,J t. iver;

das peças publicitárias; p ( 3 ) a indicaç~o de elementos para 0

criativas e congluente com o rumo que t&m tomado as discussôes na

literatura sobre propaganda global e com os objetivos que

pretendem ser alcançadDs com a pesquisa que nos ocupa.

global deixaram de ser vistas como a adequaç~o da transfer&ncia

total de campanhas publicitárias, para serem vistas como a

possibilidade ele estandardizaçâo total ou parcial dos elementos

dessas campanhas.

" estritamente falando, um anúncio estandardizado é

um anúncio que é usado internacionalmente sem mudança em seu
tema, texto ou ilustração, exceto em traduções quando
necessárias. Mais recentemente, uma nova visão da estandardização
coloca que, enquanto o mesmo tema seja mantido, um anúncio é

ainda considerado global apesar de existir~m mudanças em seu
texto ou ilustração ..... ( :::d.

Review anel CriticaI n.L_ I

Th eoretica l E<.nd[rr;p:i.r·icE,lF\-'ielFincE,II. p. /]:::'-'·5'::::_

7'J



puro P VE'rnc!n elc' "padrão de
e s t encíar d í z ac ão ". Fr"!quan"Lu ,,:1 \/J.,:;:::;:o t.re d íc íon aI

"protót ipo de estandard izacão " ( :::i(;.~ )

c: r' :i. ;;;:.t: :i. \/0 que'

" representa os pontos de venda, ou aqueles elementos

do produto ou servic;:odo anunciante julgados, por ele, como sendo

os mais relevantes para o consumidor potencial. No contexto de um
anúncio, a proposic;:ãode vendas é o que se diz. E o conteúdo e
não a forma." ( 53 )

A execuc;:ãocriativa ou apresentac;:ãocriati0a é

" tudo o que nãb faz parte da proposi~ão de vendas, é

o como se diz. A mensagem publicitária é formada quando essa

proposic;:ãode vendas é transformada em uma apresentac;:ãocriativa.

PEEBLES, D.M. et aliJ..

t:::':J•....•._-, ~: I LLClUCH ,

AC!VE'{·tí~;:.in~;:J'1 . Harvard Business Review. ;:;(; (4) : i OP-···.UO .



Isto se inicia com a id~ia principal (ex. Esso põe um tigre em
seu tanque) e todos os elementos verbais e visuais que rodeiam
E:,ssaafirmação central" ~:..A

Faz também parte da funç~o criativa o estabelecimento de
diretri~es para a escolha de cenários, personagens e ambientaç~o
geral das peças publicitárias. Isto 0, dil·etri2ps para produçZo.

Podemos ent~o dizer, por' p)(F3mp1D, CIL\(2 o conce i to
criativo para dois produtos podem ser

superior". A execuç~o criativa pode ser feita mostrando pessoas

se divertindo com o produto ou demonstrando a resistªncia do
p,'oduto, acompanhados por temas como "... brincam com voc ê ?' ou.

" nenhum outro agüenta mais". indicações par..3.

produção podem ser o emprego de crianças de idade eSPEcifica no

recreio escolar, ou a ambientaç~o geral de um escrit6rio.

Vários estudos têm se centrado na transferência desses
e 1.emf~nto~::.da funç~o criativa e tem se chegado a algum.?'J.z.

conclus5es a rpspeito. Um dples foi elaborado por James Killough
e publicado em 5.9~lf.~. Esteve baseado em uma pesquisa junto a

executivos vinculados a 120 campanhas publicitárias mundiais.

" os executivos entrevistados acreditavam que
proposiç5es de vendas fortes podiam ser transferidas sem mudanças

significativas em mais de 50% das vezes. Eles foram unânimes ao

t{ 11 ..LiJUC:::!··1 ; Improved Payoffs from Transnational
Advertising. Fi. :1.02,-·,.:1. iC) .



citar a similaridade das motivaç5es dos consumidores como a mais
importante razão para isto." ;;:);::i

fi 19un:;:.du~:.;p)(C'mp1(J<;,; dE' p r" upo~~i (;:ÕE'~'.; de: vE·\nd<"I t r'.::!nsf E~i' icla~::;

com 0xito e citadas nesse estudo s50 as dos Jeans Levi's (roupas

esportes, no estilo do oeste americano); Coe a --Co 1'::1 (j u···.;entude)

John Depre (mais alta ~ui:ilid0dp) e Lufthansé (pontualidade).

Temos, , ent5o, gue a idéia geral gue se deseja expressar

pode mais facilmente ultrapassar os limites geográficos. A tarefa

É:' pnc:or·,tra;'-esse argumento igualmente importante nos diversos

m(::~rcaclo~;.

e><ecutivos não +or arn tão otimistas em n::>laçâo ~, SUei possibilidade

ele Limitações vindas de barreiras l!:~gc!is,

culturais e da concorr0ncia, usualmente, impedem a padronização

desse elemento criativo.

Se bem gue seja pussivel manter fixo algum elemento da

c ría t í va , por' PHemplo, mostrar 05 ingredientes dp um

pcoduto, ciccunstgncias que rodeiam esse elemento ou a

ambientação em geral, podem pcecisar ser alterados.

~<1L.LDUbH, ,,}DfliC,,::; . F'<,,! yof {~:; +rorn

Fi. :I 02--' L!. O .

I'C]



a E:\bord (:;'9 E'm pub 1:i. c i t ô r i iO) t:, i;' <::. i C::;;;l P"(" f'~,E.·rv c=1·····~::.C' ,

Hornik reafirma a exist&ncia destes indícios atr2v0s dos

"Há diferenças significativas na forma como são
percebidos os anúncios ... Se conceitos tais como atributos dos
produtos s;o provavelmente universais e se a funç;o do produto é

provavelmente similar entre naç5es. a forma exata da percepç;o
dos atributos em cada sociedade podem diferir
consideravelmente. •• ( :'56

Na literatura tamb0m se encontram refer&ncias ã maneira

como é garantida a transfer&ncia de elementos de uma campanha.

que em algumas empresas parece ser operacionalizada de uma
maneira mais rígida do que em outras.

"Coca-Cola envia a todos seus gerentes locais uma caixa

com materiais que incluem um manual com todos os anúncios a serem

p~blicados coloridos, os que devem aparecer em branco e preto, o

número de vezes que podem ocupar uma p~gina. meia página. e assim
POI- diante . Há ainda especificaç5es de cada foto. linha de texto

• ( 56 ) HORNIK, Jacob. "Comparative Evaluation Df International
vs. National Advertising Strategies". Columbia Journal

n+ World Business. 15(1):36-45. Spring. 1980.



a SE~r usado, fitas de mósica serem colocadas na fádio. Os
gerentes locais nada podem fazer por si mesmos sem antes

clarificá-lo com a direção em Atlanta." ( ~i7

a rigidez do processo de controle

Porém, outras corporaç5es ~5o

Ryans e Vernon ( 58 ) colocam como

exemplo a Boodyear International que na Grã Bretanha e na Europa

planejadas na sua origem para servir o conjunto desses mercados

sem que isto signifique o ajuste rígido em cada um deles. Pi::irc\
mercados tais como o Brasil, o México, Japão e Austrália sao
enviadas c6pias das campanhas-padrão que podem ser adotadas
completamente ou em parte. Maior grau de autonomia de decisâo é

deixada aos mercados locais.

Um exemplo ocorrido no Brasil é o do Desodorante Axe.

li a propaganda universal já chega ao Brasil. E o caso
do comercial do desodorante AXE, da Gessy Lever, criado pela
Lintas. Em todos os países, a agincia tem que seguir uma id~ia

5~/ for

D.n. E:·t ,,:..11:í .. "r, I)E?~'~ F'er~:;pecti\/eon {:iLJ\'e";..t~isjn~1



única: um homem encontra uma mulher em um ambiente "estranho"
um por·to, ou um deserto. Ela deixa cair algo que ele apanha. Ela

é "seduzida" pelo perfume de seu desodorante". :://

A c 2\fnP EI.rlh i:":\· ..p i::lci)· <::1 [) pf:3r·mitc'uni equ:ili.br-ioE'ntrc~

particulares de cada mercad[). Há uma traduçâo local d[) cunceito

A corpolaçâ[) global organiza-se de maneila a coordenar e

mancomunar os esforços com o fim de encontrar conceitos criativos

que sejam compatíveis com as características de todos os mercados
em que. opt::>ra.

As ag&ncias de propaganda podem participar desse esforço

na sua etapa de elaboraç~o ou na forma de aprovaç~o. Guando a
conta está em mâos de uma agência multinacional. costuma-se fazer
"meet ing!:~" de criaç~o aos quais comparecem "cr ic:d~ivos" dos

países ou regiões onde o cliente opera.
agências e a J.W Thompson.

" há dois anos fizemos uma (campanha) aqui e foi
usada em 22, 23 países, a da Hodak. A campanha foi criada
principalmente para a América Latina. Naquela época foi um

"Mesmo Comer c í eI Sel-á Visto em Toda Europa". FulhE:.

S~O Paul[) . Negócios p. f-i 15 02 março de 1989.
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conceito ou idéia que a Kodak queria desenvolver e, para isso,
n6s enviamos pessoas de criaçio do Brasil, de Sant iaga, da
Espanha, da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos ... Eles
trabalharam juntos para criar o conceito; uma vez: criado, a

Europa desenvolveu uma campanha,

Brasil outra para a América Latina.
os Estados Unidos outra, o

"

c: orno foi colocado no InICIO desse capítulo,

dividimos para fins analíticos a função criativa em
(a) determinaçâo do conceito criativo; (b)

execuçâo criativa; e (c) diretrizes para produçâo. Levando E'rt)

isto é, a intervençâo em algumas dessas subfunç6es -, as agªnci~s

de propaganda sem d~vida devem ter uma visio particular sobre a

conveniªncia dessa estratégia e as limitaç6es que lhes.; sao
impostas ao exercício da funçâo criativa.

Os anunciantes globais prevªem conflito na

sobretudo em se tratando de agencIaS locais.

Meio & Mensagem. 13 de Junho de 1988.

I, :



" se cada uma das subsidiárias é livre para

selecionar uma ag&ncia de propaganda diferente da utilizada na

matriz (e à envolvida no desenvolvimento do padrâo), entâo, essas

v~rias ag~ncias podem ser muito recalcitrantes quanto à idéia de
"aceitar" o tema e abordagens criativas recomendadas no
padrão ... li 6:1.

Um outro comentário que diz respeito as desavenças em
termos de criatividade estabelece:

" dado que o desenvolvimento de temas uniformes,

marcas e até anúncios individuais envolve a criatividade, muitas
críticas das subsidiárias podem refletir simplesmente o desacordo

com alguns aspectos criativos do tema ou campanha e não com o seu

ajuste aos mercados nacionais." ( 62 )

Sem d0vida existem diferenças na maneira como a

criatividade é vista pelo anunciante e pela ag&ncia. Uma

refer&ncia sobre este tema poucas vezes abordado na

está presente em um estudo através do qual

encontradas evid&ncias de pontos de vista contrastantes entre

D . n. c,t a:l. i i .

L~:!t.,..'! .... F~Ví-it··JS, ,]. ~<.



" as a9~ncias tendiam a ver o processo criativo como
uma atividade mais espontânea e intuitiva,

viam-no como um processo mais estruturado ..
enquanto os clientes

"

Nesse 0studo tambem se encontrou que os clientes nao

as estruturas hier6rquicas como i ri :i. h í [1o r o:'j <::; cI d.

c: '(" i;,;) + :i. \/ :i. cI 0::1. c1E' .

de verticalidade organizacional estende e dificulta o processo de

rjegocia~âo das P10postas criativas até um período muito longo.

Os anunciantes globais concorrem em Escala mundial e
precisam controlar suas comunicaç5es. Essa dimens~o do neg6cio
faz com que procedimentos um tanto rígidos tenham de ser
emprego::".do5.e aspectos muito particulares sejam de

menor. Um Executivo da Coca-Cola coloca:

•• temos sido capazes de desenvolver uma abordagem de
marketing e propaganda efetivo e, ao mesmo tempo, de dar a nós.
mesmos e à nossa marca algum controle sobre o quê é dito,

dito, como é visto e onde.: ( 64 )

como é

dificilmente essa vontade de controle é abandonada.

PEi.Li.}, . Di <::.co(·clin
C;~E''::'i.t:i. \/ i t; ~i . Journal of Advert ising

Research.

Advertising Age.
p. 3 c' 36 I 1. '7' fJ f..-'1 .

ao



111 A PESQUISA E SEUS RESULTADOS

li,!lcunlu fui. colocdelo ri':.' intl'uclu(~;':;;u,n<::!PEtl-tpdecliC'::icJ,::, ó

metodologia de pesquisa, apresentam-se aqui os resultados obtidos

doze agências ele propaganda lucali2ad~s em Sâo Paulo. Ci ut. r ,':",';;;

especificaç8es metodológicas e limita~8es ao e~;tudo t,::tmbÉ·:m

foram eXPostos e devem ser levados em conta ao serem lidos os

o Roteiro da Entrevista encontra-se no Apindice 1 e a

partir dele foram obtidas respostas que permitir~o apresentar os

resultados da seguinte maneira:

i) a importância da funçgo criativa no funcionamento

geral da ag&ncia.

( 2 exper-iênc ic! com anunciantes que

estratégias de propaganda global

raz5es para o uso da propaganda global

de vista do anunciante
-:

LI razoes para o uso da propaganda global' o pc:.ntc:.

de vista dos diretores de criaç30

pro út j, c: ';:'i. global

operacionalizaçâo e graus de paelruniz0çao

Ui

/
f
!..



(7 opini~o dos diretores de criaç~o com relação ã

propayanda global

1. IMPORTANCIA DA FUNÇ~O CRIATIVA NO FUNCIONAMENTO GERAL DA
AG~NCIA DE PROPAGANDA

Na maioria dos casos, a funç~o criativa da ag&ncia foi
atribuida uma import§ncia maior dentro do conjunto funcional da

Só em quat r-oopor·tunidadps.;- de um t.ota1 de doze não
foi expressa a importgncia dessa função.

Discriminando as respostas com base em sua proveniªncia,
observamos que, dos ent.revistados nas agªncias nacionais, so um
nao ou torsrou {unç~o criativa uma import.ância superior com
relaç~o às outras {unç5es. Já no caso de entrevistados membros de
agªncias multinacionais, a opini~o foi dividida por igual entre

que colocavam primazia à funçâo criativa p os que não o
fa:<:'i ;::.\m.

os resultados indicam
[I :i. -Fer E-:'nça s,· n,~\ apreciaç~o da funç~o criativa da ag&ncia entre

ela e colocada em situaçâo privilegiada quase por
urran i mi d.:~!clF~,

. "",. !'" r', 'i t l-i "i I' I-I'!"i l"j~._..,.',r' '_:::.,p' 1.·.",",i_-.·. t..·.J'. \.i '_-:'. d ]'. .L," i.' .:' -s-: ç:..'..' ,.,..! t; i.·,·:·.' ,_.__ . , .•_•• , .f.f,' .(..• i_·:.·.·, .'1.',:.".'.-:.:.:.-..,..•, ,' '." •. ,,, ... " ... •.. ... <:.. ,-' '::'. •.. , r

ao funcionamento da organização a que pertencem.

Bi.::i



OI.Jci'·) c:I () i:i t. r i hLI :í cI i:·'. -r Uli (; i::; ':,

'::..c) 1 :i c· r I te' ! C··l·''''(li "criação é o
centro" , "é o produto final do trabalho da agência" , "outros
serviços podem ser adquiridos por ou t r a par·te" p lia agência é e
será sempre criação".

Nos casos em que a funç~o criativa nâo foi colocada como
t ondo um,=" :i. rnpor t;Êlnci <:.~

+ unr: :i. ori a j "".I fez-se &nfase ~ integraç50 funcional da agenCIa.

atendimento e crlaçao foram mencionadas
como partE:'s.~de um conjunto em que todos participam de maneira
igualmente importante.

Convém notar que as agincias publicitárias se posicionam
no mer-cado através de diferentes per-fis.
F:'rlcontr' arr.o s. ag&ncias com perfil criativo, outras que enfatizam
p Iélnejamento, outras o serviço integral ao cliente. e assim por-
diant.e. Pc.r t arrt o , o próprio perfil da organizaçâo traça a vis~o

seus membros possuem com

um pouco o fato de se obterem respostas
d í -,,j ci i cI<."'!.= agências multinacionais.

a visào corporativa tende a se _t -' .... , , .....r-
I t;:..t .. !:.t'.-::! p r e <:::·F:' ri te:'

condiçGes para aceitar um equil:íbrio entre _

dita e pr~ticas mercadológicas mais formais e menos



Tdmhóm r [·",:'1..1 1t <:I :i mpur·ti:lntC?· ql.JC'

o que pode predispor a supervalorizaç~o da funç~D da qual sao

unido ao fato de os entrevistados serem
Fi r o f :l !,; ",c i or 1c:i:i. Si 1:) r '0\ 'C:. :i. 1 F' i r D!,:i F'c'rt E'ri cc:'rl t C'!" ';:' u (Ti mE'r·c,:) clo pub 1 :i c :i. t; /! i· :i. ()

os resultados que colocam a preponder2ncia da funçâo criativa.

2. EXPERIENCIA COM ANUNCIANTES QUE SEGUEM ESTRAT~GIAS .DE
PROPAGANDA GLOBAL

Todas as ag&ncias que participaram da pesquisa possuiam
contas de multinacionais, porém nem todas utilizavam estratégias
de propaganda global.

No momento em que foram realizadas as entrevistas,

ag&ncias tinham contas de anunciantes que seguem estratégias de
propaganda global, uma iniciava-se na conta, e duas n~o tinham.
Estas três eram nacionais, porém todos os diretores de crlaçao
que participaram j~ haviam trabalhado profissionalmente com este
tipo de anunciantes.

Verificou-se que n~ anunciantes que possuem grande

diversidade de produtos repartiam suas contas entre v~rias

As vezes até cinco ag&ncias trabalhavam com o mesmo
anunc i;':.l.r·ite . F...:.fn v~rias agenCIaS multinacionais foi expresso



Observou-se o fato de a estratégia de propaganda global

nao ser uniformemente adotada por um mesmo anunciante para todos

A decisSo dependeria do produto. ceu mercado e a
concorr&ncia. principalmente.

Como exemplo foi referido um anunciante que comercialize
uma grande diversidade de produtos. nem todos seguindo uma
estratégia global Por érn , em vista do seu
concorrente mundial iniciar operaç6es no Brasil, um DOS seus
pr"oc:íutos- até a data anunciada no Brasil
abor"dagE:'fTllocalizada - sofrerá mudanças em seu nome e em alguns
aspectos da sua comunicação publicitária.

Por último, o fato de ser maior o número de ag&ncias
multinacionais que possuem contas de anunciantes que seguem

estratégias de propaganda global, é congruente com as colocações

encontradas na literatura à respeito da prefer&ncia que por

tipo de 2g&ncias t&m as corporaç5es mundiais.

3. RAZOES PARA O USO DE PROPAGANDA GLOBAL: O PONTO DE VISTA
DO ANUNCIANTE

Cada entl·evistado indicuu

anunciantes para c!E'

propaganda global



foi o falo dessa
iO:\hnr(i<:"l~jC'i1l .:i/I "ter funcionado" ou "dado certo" c'm ou t ro s: Pi:,:í.=;E:'::;.

fllPr" c i::;C/C,r:, para sustentar o usu padrunizadu da propaganda:
+unr.:::i.ClrlOIJem out.ros p.:d~:;p~:;"por que não daria certo aqui?"

desse argumento estaria

eHist&ncia de uma homogeneidade nas r.::ondiçGesambientais entre
mc\rc:t':!clo~.s similaridade entre segmentos dE:'

consumidores mundiais. o ra~iocínio indicaria a possibilidade de

as mesmas respostas dos consumidores perante uma mesma
id~ia de venda ou forma estética dp apresentaçâo das peças
Fi ub 1 i c:i ti:)":i ;::! ~,; .

Esse resultado parece ser evidência da prática da

~ropaganda global nem sempre ser levada a cabo tal como foi
teoricamente exposto neste trabalho. Temos, entâo, evid&ncias de

que uma experi0ncia publicitária local de êxito é transferida ou

tida como padr~o. e n~o um padrâo criado - na sua origem

a todos os mercados.

referências ao desenvolvimento de campanhas mundiais com a

participaç~o de pessoal de criação das diversas regIoes do mundo.

A segunda razao maIS citada - cinco vezes - tinha como
c:: C::'n + r" C) economias - em tempo e dinheiro - que podem ser
pela abordagem global. Essas economias locali2ar~se-iam tanto na

fase de planejamento estratégico. quanto na de produção das peças

E36



CJ 1;:c>mpuque 1 (;'V<::1 para desenvolver uma campanha 0t0 sua
veicula~ào pode ser de até um ano.

cI ct c.'( rn j n aI;: gu dE·· c:: orle C:'i t U(::~ c:\1 +c'r·r·I-:;:I.l i VD~; ,

testes de concpito e de peças publicit~rias! U qUE'

custos em tempo e dinheiro.

cu':::.tot.o teI

consideravelmente maiores.

foi i nd í c ado qUE' P

contratar uma personalidade famosa para aparecer em uma
mund ia I, e dividir os custos desse contrato entre

diversas subsidiárias. Essa contrataç~D talvez seria :i. Ti V .i ~i\!c' J

para uma ~nica subsidiária.

Da mesma maneira, podem ser aproveitadas fotografias ou
cpnas; de filme dificeis·de serem produzidas - pelo custo, tempo

de produçâo ou simples disponibilidade de recursos - e que podem

ser utilizadas para a produçâo de peças publicitárias nos
diferentes mercados.

A terceira ra?ao mais citada foi a possibilidade de

aproveitamento da experi0ncia mercadológica e publicitária obtida
nas operaçoes em outros palses. Esta razao é congruente com a

assim a prática do seu aprendizado.



Uutr·n<.

aco·(·clu':::.

comerciais entre países e outros; <b) procura cle uma linguagom
un ivs-rsa I tarrt.o E~m c:C)r·,tc·\l~lcICiquar·,tCJc·:'m furrni:,;j(ci necEssicJ,,·,dc'ele..'

cont.ro Ls- subIr:- n que é dito e como 0 clitu à respeitu dos seus

pelos anunciantes para justificar a pr6tica da propaganda glubal.

Dado que eram as ag&ncias as que citavam aos anunciantes, nâo

houve diferenças salientes entre as respostas obtidas de ag&ncias
nacionais e multinacionais.

No entanto, as ag&ncias t&m suas próprias raz5es a

respeito e nem sempre s~o as mesmas citadas pelos anunciantes. No

próximo ítem veremos quais s~o as raz5es para o uso da propaganda
global desde o ponto de vista da ag&ncia ou - para ser mais

exatos - desde a perspectiva dos diretores de criaç~o da ag&ncia

4. RAZOES PARA O USO DA PROPAGANDA GLOBAL: O PONTO DE VISTA
DOS DIRETORES DE CRIACAO.

Os diretores de criaçgo explicaram o uso da propaganda

Nr" .c:~2:~ <7:"i.C) dE:' c orrt 'f" o J. c'

das nrganizaç6es anunciantes subre suas subsidi6rias.



a grande centraliza~âo das decis50s. +n:;

Esta situaçâo se refletiria na pouca autonomia na tnmada
de decisSes publicitArias presente nos anunciantes

Um entrevistado comentava que quando a agencia
sugere uma abordagem diferente: "eles podem até concor-dar
conosco, mas se ajustam às decisões da matriz".

Para os entrevistados, os anunciantes locais seriam só
intermediários na tomada de decisâo. Porém. foram citados alguns

exemplos nos quais o cliente local conseguia modificar c)SP{2ctC.i~:::,
da estratégia global que pareciam inamovíveis: "isso enaltece a

figura do executivo local".

Esta primeira razâo proveio tanto de ag&ncias nacionais

quanto multinacionais. nâo se m~nifestando alguma tend&ncia a ser
maior em alguma delas,

C,-o,._...:..... ' e certo que o controle e i mF'l"'f'>SC::i nd í V E.' 1
coordenaç~o de atividades publicit~rias mundiais,

._..... J .. __ ._
{-::.'::::.L ct i nas experiências relatadas P(;;:' 1. o~:;

A segunda la2~o mais citada - CInco vezes - foi expressa

corno o "medo de ousar e errar ' por' p,::;Jr"t.c'.' dc)':::,E'.nunc::iantE'~;.



\Jma campanha que teve bons resultados em outros países.

no mercado local.
prefeririam a primeira.

Esta laz50 ? a leitura que os diretores de crlaçao fazem

certo em outros países, por qué não daria certo aqui",
explicaria a rigidez na prática da propaganda global.

Uma maneira como se manifestava esse "medo de ousar e

errar" através das respostas obtidas, foi a observaçâo segundo a

qual o anunciante local prefere aceitar as demandas da matriz f:'

ter limitada sua responsabilidade a se op6r e correr o risco de
perder o cargo.

Tudo

organizacional

!:;iubs i d i in-o ias.

isto reflete a distor~âo que uma e~;trutura
muito centralizada pode gerar na iniciativa das

Uma terceira razâo é o fato de os anunciantes que seguem
estratégias de propaganda global terem um departamento dE':'

bem estruturado e de grande sofisticaçâo.
departamento seria capaz de desenvolver estratégias criativas

sobretudo conceitos _. "eles já vim com um trabalho que antes era
feito pela agência".

F'ortc(ntoJ trabalho da agência junto

anunciantes e diferente ao tido junto a outros clientes que
requerem um serviço maIS abrangente.

90



OU;:l!'lt o E! !:::, PC:: orrom j i;'1':i C'fI, t. [::,mpU fé' cI :i nhr. ir (J mE'r',c i c'ni:;\I,i,',;i ':,

I"ldP(Uci'.,IÇ;~~D dudiCi\/:i.':iui:lldi::':é.iPE'r.:.::\';;qUE, por ResCiluç~o CONCINE
rlf' .t 3S elE:' 5 C;iD7 cic'\f i i:imtC'('n C) m í n imo d o i s tF'l'Ços elr;.:' p.::.rtiL ip<::oçi::;o
blasileira (ver Ap~ndice 3) Isto F', para fazer a refilmdgern dd5

56 um terr.:o da filmagem estlangeira pode ser '::\P r [)\/E' i t;ad ",

sem rnod~fic::ar.:6es,[) resto do mdterial deveria ser nacionalizado.

impcn"tante acr"escentclr" que os ent revi st.ad05.
manifestaram que essa lei pode ser "driblada",
ocorrer com frequ&ncia, Alguns artificios seriam feitos com o fim

de demonstrar que houve part.icipar.:âo nacional na produr.:âo do
filme.

Por" último, os entrevistados concordavam com os
anunciantes ao ddmitir que existem condir.:6es ambientais que

favorecem a propaganda: avanços nas comunicaç5es.

fronteiras entre paises e concorr&ncia global.

~oram expressas algumas reservas que alertavam a respeito
elas locais e ao ressurgimento <::'~E~ntimentos
"nacionalistas" que poderiam nao estar



5. A PRATICA DA PROPAGANDA GLOBAL: OPERACIONALIZAÇAO E
GRAUS DE ESTANDARDIZACAO

A maneira como se punha em pr~tica a estratégia de

propaganda global variava de um anunciante a outro, f:' i n c J 1. ..1. ~:. iv r::'

elE' I...!f"ii pr-CJcJI...!t.u (:'", outro cio mF·'~:;fnDç;-;nunc:i.õ:\nte.Ls to E~, hOI.J\/E:- E'l{F"mplo<::;

de padronizaçâo tanto parcial quanto total rro cnncE':i.to,
execuçâo criativa e nas diretrizes para produçgo.

das características

da concorr&ncia e do grau de autonomia das filiais,

poder" ia uti 1 izar para um dos seus produtos uma

total. para outro parcial e para outro localizada.

Um primeiro aspecto a ser considerado aqui é a origem do

padrâo. Basicamente foram encontradas duas origens:

a) encontros mundiais de criaç~o.

b) transfer&ncia de uma experi&ncia de sucesso em uma

r.:- ~."'.s.. li! oPDrtunidades obtiveram-se referências

realizaçào de encontros de criaçào nos quais participava o

das diferentes subsidiárias das agências que

levava a conta mundial várias subsidiárias participavam

no desenvolvimento de conceitos criativos a serem empregados

C)~
/L.



sao apresentados 0, P!ll c::Li n j u n t. o , d (::'c:::i. ri :i.. ;:.i.•.• ~:; c' q 1...1'::.\:i ':::. cf c' J F' :::; Fi o ':::.':::.1.1. i,.:) rn

todos os mercados locais

E!bor-d~)gem; ,,:\0 CLt :i. dar ri E:

profissionais de diversas Tegi5es na plaboraçáo de campanhas
mund :i. d i ~:. com o espírito da globalizaçáo

CJ P i':J.c:I r 00 das campanhas assim geradas teria
or-igem par-ticipativa e consensual com vistas a obtençâo de
conceitos mundiais.

o conceito escolhido poder-ia ser o proposto por qualquer
elas subsidiárias e várias vo z e s

oportunidades em que o conceito da filial brasileira resultou
+avoroc i do . importante que uma equipe criativa
mund i c(1 participe na elaboraçâo das estratégias criativas e nâo
um s6 elemento dessa equipe.

Merece atençâo o fato de que, das seis oportunidades em
Cfl.JE foi mencionada a exist0ncia deste tipo de encontro. cinco

obtidas de diretor-es . N

C r·}. ctç: E~Ci

Isto indicaria que o fato de a ag0ncia

outras oportunidades,

como tendo sua origem em um mercado local em particular.



Inca.l
L' '::;í. j mLI J 'c:ir i "I C) <;:;(':'1.). t:! <;;·0 C'fli ou t. 1·C)'::. rnE·~rc: ij d u',c ..

sido criada originoImcnte para ser utilizada em diversos mercados
muncí J i=.! J " ..

seu sucesso superou as expectativas.

E'ntg·!Cl, a existência de campanhas globais
diversas em sua origem.

Um segundo aspecto sob o qual podem ser colocadas as

respostas obtidas pelos entrevistadCls no item que nos ocupa.

relaciona-se com os elementos criativos mais fr'eqUEmtemente
f~st.andardi zaríos .

obsel'vou-se uma grande heterogeneidade
de situac;::õE!S,Os anunciantes que ut.ilizam propaganda global
fazem-no com diversos graus de padroniza~âo,

totalmente padronizadas em seus

estandardizado. e



c em que conceito e execuçao criativa

sendo que a padronizaçâo da execuçao podo

C· . j P(·É:'····F:',,'; + ';'ibe 1E'C E:'r·,d 0"·::;;[,' urna F·lI:.t, r utUI·'::I P ;::,I· a a',,; PE'ç: I] ~;;;.

pub I :i c.::i t.á.l"i ':1';;;, ou

C.é.'. pré-estabelecendo elementos que deveriam estar
sempre presentes nas peças,

o que supoe diretrizes para a produçào das peças

Em cada caso o grau de padronizaçào variava, de tot.a I ,~J.

pare::i '::i]

Os entrevistados indicaram que na maioria dos casos o

conceito criativo era padronizado e rigidamente respaldado pelo
<::\"une: i ctnte. A mesma situaçâo podia apresentar-se em relaçâo á

execuçâo criativa sua estrutura elou seus elementos. "Já
aprendemos que não faz sent ido tentar mudar" _.comE.'nta\/aum do ss

E~nt.r'ev i =;ta.clo~::-Ó;

p ub 1 i. c i t ét (' j "',~;;

alternativas e ° cliente local considelava a PIOPOSlçao, ,...•... +. -.
',:'::: :,;.:' l_o C;',

t. i nr·,,3. que ir a matriz antes tomar qualquer

foram feitas com relaç~o ao &xito na
tentativa de modificar o padrâo proposto.



tratando-se deste tipo de anunciantes. Li

CO!lce:i.to P ~";E:'mprF:'p'D.rlr·orii :;0: ,,:1e1U • :.ul:){etudo qu,:)nc!u o dill.JtiC:i';:lntc:'

~]rEIri Lic· d ivtr ~::~:icI i;:' c:I cc> clc' F'r·odut c!~:.;c· t. L·n t. Li C·v' i t. D.r

sobrepo~lçao de conceitos.

Quanto a execuç60 criativa. o mais comum era (J

anunciante estabelecer uma estrutura para as peças public.it~rias.

Alguns eHemplos furam obtidos a este respeito. {n:i.

nlenciunado o caso de um anunciante de um produto destinado ao

consumo de crianças que estabelecia que o spot de televis50 devia
in t c i -='l.t· com a experimentaç~o do produto, um
"parêntesis de aventura" relacionado com algum filme
i.=!.tualidadE:'e, o fecho do comercial.

estrutura deviam ser feitas variaç5es.

Por outra parte, na execuç~o criativa podia ser exigida

a presença de elementos predeterminados. Assim, tomando como

ekemplo uma dutra campanha para um produto de consumo para

,crianças -Ór exigia-se que o comercial par~ televis~o mostrasse uma

situaç~o escolar, o produto

apariç~6 especial do produto e seus ingredientes, tudo gir~ndo em

desses elementos.

a execuç~o criativa era exercida livremente. As
fornecia 6 agenCIa modelos de campanhas

elaboradas sob esse mesmo conceito em outros mercados.



Ot/"Ir/(I(J t..,..,)t. (:;r V c:1 de um;.!
p;3.clron :i. ".::ld "j , o c:J :i. F'nte fornecia as PP~0S quo tinha~ que
rep{·uclIJ;~:ic:la<::;.

TB} como fu i' co Ic)cê,duec 1. mEl, rnu i td<:~ \'E?J?E?SJ

execuçãu criativa, eram predeterminados os elementos que deviam

"I ill h :i. c:rií: ,.;! ç ;;:\o 9 Ec'r- E! 1. ci Er ::::. PC' (;. ;:01 ,~; P LI 1::,1 :i. c :i. t ,:II"" j ,.c! I:; .

ImplIca. PUjtanto, a interfer&ncia nas decisGes a rE'=.;pe:i.to clDS
diretri?ps par-a a pr-uduçâo da campanha,

padronização também atinja esse espaço.

mesmo existindo uma heterogeneidade no
grau de estandar-dizaçâo das cDmpanhas, o conceito é na maioria

dos casos totalmente PDdr-oriizado. Quanto a execuçao criativD,
padronização co st ume sE'r mE'nor e através do

estabelecimento de uma estrutura ou de elementos de aparição

imprescindíveis nas peças publicitárias, significando. portanto,

a padronizaçâo de diretrizes para a produçâo da campanha.

6. A PARTICIPAÇAO DA AGENCIA

que a pr~tica da plopaganda global

ci E'P cn clE'rid o

participação da agenCIa também variava.

tinha o mais alto

+orí C)::;·

participaçâo da Dg&ncia era a reproduçâo da campanha.
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c::'r)ti'c:'\!:i,~:;t,Jc:lu(::; CC::.lUCD,r"i::If'f! que é 'c., \/(':'/'['<;::, c' ql,..I.e:' f,:',z:i.,:::!1n c;,r"i:) "escolher

entre três anúncios" .:::\CjIJc?lE? Cj',JE' pudE·r:i.d, <:::,CTut.:i,l:i.'-:'c:),c:lo,Um C!:i,n:.::.tot'

c:: umc'nt,ou

veicular", o que/na opini~o de outro ent.revistadu, faz com que a

'+L!nç~;OC)" í a+ív a fo':;;~::;e"nula",

Quando existii:) padronizaçâo 56 ~o conceito,

agênc::ii:)era adaptá-lo ao mercado local através da criaçâo

na fase de execução criativa,

Os entrevistados opinavam que a partir de um conceito

"podem se ter execuções das mai s d iversas.. " f-l este rf~s;PE!ito +o :i,

citado o exemplo de um trabalho feito para um anunciante que

seguia esta abordagem e cuja forma final aparentemente n~o tinha

relaç~o com 05 trabalhos elaborados sub o mesmo conceito em

e portanto, foi aceito,

c -,--':l E',t. :i, \i D. E' ',,:,t c u t u r,,,.,

sugerlC novas situaç:Ses dentro da estrutul'a la estabelecida, isto

e, reproduzir _ pacte est-,--utucalda peçD e adaptar-lhe situaç5es

ajustadas 20 mercado local

Dado que a parte estrutural da eXEcuçãu criativa e RC

detF:?rminad·='I,,n~o se poderia afirmar que a agencIa cria
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o que pode ser visto como uma atividade
elE' adaptaç:ão.

Ouc\ndu a padroniz0~3o tinha como regra o uso de

a funçâo daag&ncia era adaptar,

conceito e se ajustem ao mercado local,

Se bem pode se dizer que o trabalho criativo consiste no

ordenamento e enlace de elementos de uma maneira original, o fato

desses elementos serem pré-determinados, já é uma premissa que
limita a criaç50,

TE!mO~;assim, as diferentes maneiras de participaçâo da

ag&ncia sob os diferentes graus de estandardizaç~o.

importante, colocar que todos os ent revi stado~:;
manifestaram que é dever e direito deles alertar ao cliente sobre

defici&ncias da abordagem global l oc a 1 ,

maneira o criadot sempre participaria opinando e

a respeito da convenlenCla da forma
padroni2aç~0 proposta,

Um pouco para completar os resultados aqui.

faremos refer&ncia a algumas colocaç5es feitas pelos diretores de

criaç~o com relaç~o aos resultados dessa parte,
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crioLív a :

"A func;:ão criativa não muda muito.
criativo é mais l(mitado"

é 50 que o espac;:o

(Ag0nc:ia NDcionaJ)

"Isso facilita.
a qualidade da criac;:ão".

normatiza, ao mesmo tempo que empobrece

(Ag&ncia Multinacional)

"Campanhas assim criadas raramente têm um resultado
criativo propriamente d í t ov .

(Ag&ncia Multinacional)

"A agência trabalha limitada, o caminho já está feito",

CAg&ncia Multinacional)

"Se continuar a globalizac;:ão, não haverá func;:ão criativa
alguma" ,

(Ag&ncia Nacional)
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7. OPINIAO DOS DIRETORES DE CRIACAO COM RELAçT'1CJ
PROPAGANDA GLOBAL

opiniâo maIS citada sete vezes - colocava

necessidade de se equilibrar

anunciantes na tomada de decisGes criativas Isto era expresso

como [) E·nc:c,,'d:.roele "umequilíbrio entre controle e ousadia" ql..I<:':'

pos~:;;ibil:itd~:;c.:;eUiliC'i. "adaptação local a um conceito global".

foi obtida elE' c í nco êIElt·nciê"tsnac iorraís, e

duas multinacionais e defende o apruveitamento do conhecimento

mercadol6gico e de comunicação que s6 o criativo local possui.

Com frequ&ncia semelhante - seis vezes - foi dito que

mesmo com algum grau de estandardizaçâo e desde que seja deixado

espaç:o suficienb.?, "dá para se criar". A proporção de agÉ~ncias

rlacionais e multinacionais que assim o expressaram foi similar.

Os entrevistados manifestaram - em cinco oportunidades -

dependia do produto, do mercado e da concorl·&ncio. De maneira que

Is:·t.o

nacionais e multinacionais.

Em quatro oportunidades três multinacionais e uma

d i to q!.JE'"não há por que ter preconcei to" cc)m

relaçâo a uma boa idéia nâo criada pela agência. Foi expresso que

50i



!:;c' t. em q I.JC~ 1C·\V ,31 r:'mL un + 'c:' ~.) v i : ,:::'L) c Li 1 I)LI ( D.I.: :i v "i ri ,:C)

PD~;;i (;::~;u do ',;\rlu.nc::i. an t.e f: .;:)do c r i ddnr

prazer" no t.rabalho do pessoal de criaçàu sob estrat.égias
Dl OL'E.·'i s; . Um Prlt r E?V i ~::;t.;:\ d (J c UfrlCri t, <::! \/ i'1 : "não e muito agradável
trabalhar assim".

fazer uso da propaganda global. do i r•.'OIS; nao

tendªncia e dois adotaram ~ma posiçàu intermediária.

C'~\e bem e certo que a idéia de globalização 0 acei t.a

pelos diretores de criação das ag6ncias. não menos certo ~ a

prefer6ncia por uma abordagem mais localizada de maneira que seu

trabalho nao seja tâo limitado. Afinal. e como foi colocado por
um dos entrevistados. "n~o é a agincia a que reage, é o criativo,
é com o seu trabalho que se mexe".

J.()2
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IV CONCLUSDES E SUGESTOES PARA .FUTURAS PESQUISAS

b J 01:< ,::l 1

colocam 0 existência de fatos mercadol6gicos e organizacionais

yue explicam o uso dessa estratégia em propaganda.

I\lad.:':\ é absoluto porque os casos em que ela acontece e a

maneira como é operacionalizada variam de uma situaçâo a outra.

Nao existe uniformidade na prática da Propaganda Global.
portanto, seus efeitos sobre a funçâo criativa das Agªncias de
Propaganda também n50 são uniformes.

Para se determinar se a funçâo criativa ~ limitada deve-
se conhecer, em pr'imeiro lugar, a origem da campanha.

",", .
E'V 1.cenc 1.3=. do

realizaçâo de encontros mundiais de criação, bem como através da
transfer&ncia de padr5es localmente desenvolvidos.

das contas do anunciante nos diferentes mercados participam do
desenvolvimento das campanhas;

estaria sendo limitada, mas sim redimensionada:

de criaç~o a que decide a respeito da campanha
gJ.óbaJ..
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p'3rt:i. cipaç::;~;o, pü.rt.an t,D

frequentement.e limitada sua funç:5o criativa.

com êxito desenvolvida para um mercado local, a funç~o criativa
S;:.f:'ndoIim:i.tad,;::..,dado que originalmente n~o se teve a

participaçào das ag0ncias que manejam a conta nos outros paises.

o elemento da funç::àocriativa mais padronizado e o

conceito cri8tivo, obtido na fase de planejamento das estratégias
criativas e din:>tamente vinculado particularidades
mercadológicas dos ségmentos de consumidores mundiais. O conceito
cI-iat.ivo localiza espaços de c:omunicaçâo diferenciados entre

produtos similares da própria empresa elou da concorr0ncia.

consumidores a serem atendidos! as decisões com relaç50 ao
conceito criativo lhes •...•.. . . ~.sao mUl~O prOXlmas. J ",,:to

tend0ncia a ter maior poder de detis50 e controle sobre ele.

E importante notar que esse desejo do anunciannte
c CJnti' o 1.:::, {- respeito dos conceitos criativos

fonte de conflilo em sua relaç:âo com o pessoal

i.()4
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decisGes relacionadas com a execuç~o criativa em maos das

d te:· ~::;C·.-u

descontentamento quando a execuç~o criativa é padlonizada. [·;,t.E-

ao concentrar a atenç~o dos criadores,

func:!.:::!mcnti.i.lpara 52 verificar se a funç~o criativa est~ sendo Du

Conjugando as diversas experi&ncias de padronizaç~o
obt i d.::.,.!::; através de pesquisa, podemos colocar a participação da

agªncia sob estratégias de Propaganda Global como sendo:

i. De Cria~io (funçgo criativa nâo 1 im i t.ad a ) , quando
Pcll-ticiPEi do desenvolvimento da campanha em todos seus elementos
c rí at.Lvo s..

'--ic: . De Cria~io (funç~o criativa parcialmente

quando nao participa da determinaçâo do conceito,

livremente a execuçao criativa e as diretrizes para a

das peças d3 campanha

3. De Adapta~âo (funç~o cGiativa limitada), quando tanto

o conceito quanto d execuçâo criativa - estrutula e elementos das

peças publicit~rias - s~o pré-estabelecidos, e



Do reprodu~~o (funçào criativa anulada) I

os elementos criativos S00 padlonizados d0
r' i 9 or UC; c.'.

ajustes quando pr~riso

N2 pr~tica todas estas modalidad0s dr' implemontaç5o da

o pressuposto da
fun~ão criativa ser limitada sob estratégias globais obtém
evid&ncias que o confirmam.

Dado que nâo foi obtida através da pesquisa informElç~'!O
sobre o frequ&ncia com que cada modalidade era utilizada,

prática mais generalizada.

As ag&ncias reconhecem a exist&ncia de fatores que
favorecem o uso da Propaganda Global, mas encontram distorç5es na

sua prática devido ao rigor vindo da centrali2a~io excessiva do
anunciante. A maneira' mais frequente como se manifestam essas

distorçôes é expressa através das dificuldades encontradas pelo

anunciante e ag&ncias locais na consideraçâo de suas iniciativas.

ao quererem aPI'oveitar seus recursos,

e as economias de tempo e dinheiro
deles decorrentes - estariam valendo-se da centralizaçâo como

.1..06

,
J
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J o( ..•.,.].',.,. que

A rplaç~o com uni anunciante que opera

preciso conciliar o espírito '-.1

Nas ag&ncias multinacionais parece existir um clima que

favorece essa conciliaçâo. devido talvez ao fato de pertencerem

às organizações mundiais acostumadas ao relacionamento com

clientes multinacionais que possuem departamentos de marketing

Idéias que nao lhes pertencem e que sâo passíveis

de serem utilizadas nos diversos mercados locais nâo lhes sâo tão
ho st ís .

Deve-se salientar, que as ag&ncias
independentemente SL!2 nacionalidade

convF:niôncic\ cJc:'l",tSpOSS·Ull"en,e~':·PE!!;:Os;uficiE>ntE>PC:!l"'<:t<:\ c::r~i 0;) ç: âCJ .

Isto possibilital"'ia nâo 56 a obtençâo de um produto publicit~rio

com graus convenientes do adaptaçâo ao mel"'cado local,

tornaria menos tensas suas relaç5es com o cliente.

que para a realizaçâo deste tl"'abalho
r . • . ..J _.prO~lSSlonalS Ud

.:tO?
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interessante resultaria verificar

,::\nunci,;:".i''',tF' PE·rcc:·1::![' qUE~ E'}{ i st f~(Ji cIi. fp('f'!nç:d S nu !o;c:,urp 1.<::\cion arne>ntu

cum ag&ncias nacionais e multinacionais; entre outras COIsas.
:i.!;;;t.o d :i.r" :i.(;';<=; espeito da pusiç:âo competitiva

e multinacionais no mercado brasileiro desde D.

pprspectiva dos anunciantes multinacionais.

F:i.nêilment.E'I E' importante notar que a maior

literatura sobre Propaganda Global aborda o tema desde o ponto de

Estudos qup possam ser
poster- iormerrt e levando em conta a perspectiva das Ag&ncias de
Propaganda contribuiriam para a complementaçâo e aprimoramento

das colocaç:5es te6ricas até a data disponíveis.

J08



APENDICE i

ROTEIRO DA ENTREVISTA

i. Poderia-se dizer que a funç~o criativa reflete a funç~o
geral da ag6ncia de propaganda?

lsta agencIa possui contas de anunciantes multinacionais

llue seguem estratégias de propaganda global?

3. Como é operacionalizada a prátIca da propaganda global

Especificar, considerando:

0. Conceito Criativo

b. Execuç~o Criativa

c. Diretrizes para a Produç~o

4. Qual a P0rticipaç~o da ag&ncia criar, adaptar ou
reproduzir - nas decis5es à respeito de:

a. Conceito Criativo

b. Execuçâo Criativa

c. Diretrizes para a Produçâo

c
J. Quais as razoes argumentadas pelos anunciantes para

seguir estlatégias de Propaganda Global?

Lu. A Propaganda Global limita a +unçâo criativa da ag6ncia?

7. Acredita que existe uma tend6ncia a se fazer uso da
Propaganda Global?

109



APENDICE 2

CLIENTES GLOBAIS E SUAS AGENCIAS DE PROPAGANDA

FONTE ADVERTISING AGO, SEPT 11, 1989

------._- -"- .... _.-. __ ._.. ---------_._--- ---- .
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APE:NDICE 3

RESOLUC~O CONCINE No. 138, DE 24 DE ABRIL DE 1987

Estabelece norm~s para 0 concess5u do Certificado

dE> Produ t.o Br -3~,j lc'jro ae O[lj' ,,)S cinen.~to9{ó+ic':::t':"

o CONSELHO NACIONAL DE CINEMA, no uso das atribuiç5es
que lhe s~o conferidas pelo art. 10. e pelo item XII do art. 50.
do Decreto no, 93.881, de 23 de dezembro de 1986, e

Considerando a necessidade de conferir a todas as obras
cinematogr~ficas brasileiras documento que certifique esta
condição,

RESOLVE:

I - O Certificado de Produto Brasileiro (CPB) será
concedido pelo CONCINE as obras cinematográficas como ta 1

definidas no art. 20. do Decreto no. 93.881, de 23 de dezembro de

que atendam aos preceitos legais e aos dispositivos desta
rescJIIJ.r;:2c, :

2) o CPB valerá como certificado de registro de direitos
autorais Da obra cinematográfica para todo e qualquer efeito;

122
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pri?mj os,
rpjvindicarT'm inrentivo!::;011 p.:Jrtjciparc:·n, Clt· 1(.~·;tj\.'.:)js r-

92488, do 24 de março de 1986:

i.'\) sDmente c i nC'nlc:d:091 <fI f í ce s produ2id2s
originalmente em pelicula, detentoras de CPB e acompanhadas de

Certificado de Censura fornecido pelo Departamento de Censura e
Diversões Públicas (DCDP) em seu primeiro periodo de vig&ncia,
poder~o ser exibidas para cumprimento do disposto no art.
Lei no. 6.281, de 9 de dezembro de 1975;

b) o CPB de longa metragem concedido às obras
cinematográficas originalmente produzidas em video, ainda que
acompanhado do Certificado de Censura, não atenderá ao disposto
no art. 14 da Lei no. 6.281, nem à reserva de mercado prevista na
Resolu~âo CONCINE no. 98/83 até que o CONCINE através de

que utilizam a prDjsç~o em video;

2. os padroes de qU21idade de conversão de um processo
par,,:l o outro de obras cinemat091~ficas destinadas 2 exibiç~o
pública;
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d j Vf?r· s.os, P)- De:ess,u!::; p supor·t E'S E'(TI q LI.€:, P rortu i~ j [I(71!::, é"1E,

cinemat.ogrãficas, ri o t ac1 Ç.t Ili c.'ri t.: E' . t . '.
c·)( 1:' ] c ,::.'.1

111 S~r6 concedidD CPB as obras cinematográficas de
m~dia metragem que:

1. sejam produzidas por empresas cuja maioria do capital

e controle perten~a a brasileiros ou estrangeiros residentes no

Brasil há mais de trªs anos, devidamente registrada no CONCINE;

2. sejam dirigidas por brasileiro ou por estrangeiro
residente no País;

3. tenha duraçâo total de projeçâo igualou superior a
30 minutos e inferior a 70 minutos.

IV - Ser~ concedido CPB ~s obras cinematográficas de
curta metragem que:

i sejam produ?idas no País

dirigidas por brasileiro ou est;r 2.ngei r o
residente nD Pais há mais de trªs anos;

3. tenhcHTf duraç::aoma.)<J fT:.;3 i li fe'{·i or ;0.1 30 m inu.tos.:

j24



atende a exibiç~o obrigat6riaprevista no art.

Reserva do Mercado - CRM.

solicitaç~o de CPB poderá ser concomitante ~
inscriç~o da obra candidata ao eRM.

v - Será concedido CPB à~ obras cinematográficas de
caráter publicitário que:

j. sejam produzidas por empresa cuja maioria do capital

e controle pertença a brasileiros ou estrangeiros residentes no

País há mais de tris anos, devidamente registrada no CONCINE;

2. sejam faladas em portu9uis, admitindo-se outro idioma
quando necessário à fidelidade do argumento;

<;:.ejam produzidas no Pais, permitida a inclus~o de
cenas filmadas ou gravadas no exterior por produtor estrangeiro
até o limite máximo de um terço de duraçgo total da obra:

a) poderâo habilitar-sE a concessao de CPB de obras
c i nef1!.:::.to9j"- É\ f i c: E!~, de caráter publicitário as que
autor-i 2:,:;,::30 prévia do CONCINE para serem
brasileiros no exterior;

b ) s-omerrt e de
publicit~rio detentora de CPB e acompanhada de comprovante de

i~o:::·
C~I

•• ~ -o • __ ._. _ • .-.,_. •••• ,~_.,..~. • -.... .~ •• ~._
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nos termos do Decreto-Lei no. j .900, de 2j de dezembro de j98i.

c) o CertjfiLado-Guia, pxped i do corno (c!nlpr Co\le:lntp dr:.J

Ií"lclu!::;.tri D,

valerá como CPB para as obras cinematográficas de carater
publicjtário.

VI o Vice-Presidente do CONCINE, através de
Portarias, estabelecerá os procedimentos relativos à concessio
dos CPB de longa, média e curta-metragem e demais normas
comp 1emEílt ,=lres..

VII - Esta Resolu~io entrará em vigor na data de sua
PLlblica~ão, revogadas as disposi~6es em contrário, especialmente
as Resolu~6es CONCINE nos. 11, de 15 de mar~o de 1977, e 38, de
19 de junho de 1979.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 1987.

Publicada no D.D.U. de 12-05-87.

[-lu::. t; e:!vo DEI. h 1

Presidente em Exercicio
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