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De obicei, înțelegem prin globalizare extinderea anumitor tipuri de relații sociale la 

scara întregii planete. Desigur, asemenea procese au apărut și s-au manifestat cu mult 
înainte de substantivizarea adjectivului global și de încărcarea lui cu sensul de mai sus. 
Termenul s-a încetățenit atunci când procesele pe care le definește, pe de-o parte, au 
căpătat o identitate bine determinată, pe de altă parte, au ajuns să se impună ca 
determinante în câmpul vieții sociale.  

În domeniul publicității globalizarea este un subiect relativ vechi. Este adevărat, 
cărțile de specialitate folosesc termenul internațional. Publicitatea internațională 
presupune utilizarea instrumentelor de marketing, printre care și publicitatea, la scară 
transnațională, dacă s-ar putea mondială (cu cât scara de acțiune e mai mare, cu atât, se 
presupune, câștigurile sunt mai mari)92. Evident, la acțiuni de asemenea amploare nu pot 
visa decât companii cu forță economică deosebită. Pentru a-și promova produsele, unele 
dintre acestea construiesc campanii de marketing și publicitare împărțind lumea în regiuni 
(Jeep, divizia mașinilor de teren de la Chrysler) și difuzează mesaje cu valori diferite de 
la regiune la regiune, altele construiesc campanii de marketing și publicitare unice, la 
scară mondială, și difuzează mesaje construite pe aceleași valori (Coca-Cola). 

La un moment dat, Rolex recurgea la serviciile agenției J. Walter Thompson pentru 
reclame în douăzeci și cinci de țări (Europa și America), ale agenției Pimo în Orientul 
Mijlociu, ale agenției Ogilvy & Mather în Asia de Sud-Est și ale agenției Intercom în 
Africa de Sud93. Numărul mare de agenții e în principiu o garanție pentru diversitatea de 
mesaje, adaptată cultural fiecărei zone. 

Cum se aleg agențiile? De obicei, sunt de luat în considerare trei cazuri (punctul de 
plecare și de referință în asemenea discuții sunt agențiile americane)94. Se poate alege o 
agenție cu activități domestice (pe teritoriul Statelor Unite) și internaționale. O singură 
agenție înseamnă un control sporit asupra elaborării și desfășurării campaniilor și o 
                                                 
92 John S. Wright, Willis L. Winter, Jr., Sherilyn K. Zeigler, Advertising, McGraw-Hill, 1982, 
p.463 
93 W. F. Arens, C. L. Bovée, Contemporary advertising, Irwin, Burr Ridge IL, 1994, p.94 
94 G. E. Belch, M. A. Belch, Introduction to advertising and promotion, Irwin, Burr Ridge IL, 
1993, p.759-760 
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coordonare mai comodă. În ultimul deceniu al secolului trecut, după decembrie 1989, în 
România s-au născut multe agenții de publicitate, cu nume hilar ambițioase (Genial, 
Perfect, Notorious…); de-a lungul timpului, au fost înghițite de marile agenții americane, 
care și-au creat astfel birouri locale. Dintr-o dată a crescut posibilitatea campaniilor 
publicitare globale.  

Se poate alege o agenție națională, dar care este asociată cu agenții din alte țări sau 
care face parte dintr-o rețea de agenții din țări diferite. Mai marea independență a unei 
asemenea agenții invită la speranța unei originalități care să atragă atenția asupra 
produselor; coordonarea acțiunii publicitare ridică însă destule semne de întrebare. 

În fine, o corporație poate alege câte o agenție în fiecare țară în care vrea să-și vândă 
produsele. Flexibilitatea este mare, speranța de a face mesajele înțelese unor publicuri cu 
culturi diferite este ridicată. Principalul obstacol al acestei alegeri este imaginea 
corporației (poate ajunge să difere excesiv de la țară la țară). Se vede că primul caz este 
cel mai aproape de o gândire comercială globală.  

O corporație care folosește aceleași metode de marketing și aceeași publicitate peste 
tot în lume este o corporație globală. Pentru un asemenea tip de acțiune comercială 
trebuie îndeplinite anumite condiții. Grey Advertising, una din primele zece agenții de 
publicitate din lume, a formulat trei întrebări de al căror răspuns pozitiv depinde o 
strategie publicitară globală95: 

 
1) Piețele țărilor pe care o corporație vrea să pătrundă s-au dezvoltat în același fel? 
2) Publicurile-țintă ale produselor corporației sunt aceleași în fiecare țară? 
3) Consumatorii din diverse țări împărtășesc aceleași nevoi și dorințe?  
 
Până acum câtăva vreme, era greu de răspuns pozitiv la toate aceste întrebări. Dar 

evoluția socială a creat uniformități la scară mondială. Tinerii dintr-o țară sunt astăzi mult 
mai apropiați de tinerii din alte țări, oricât de depărtate cultural, decât sunt de adulții sau 
vârstnicii din propria țară. De altfel, tinerii formează principalele publicuri-țintă pentru 
produsele companiilor care speră la succese comerciale la scară globală.  

Pepsi difuzează mesaje cu titlul Live for now (Trăiește pentru acum); sloganul Next 
generation (Generația următoare), care implică și ideea că cea dinainte trebuie să se facă 
nevăzută într-un fel sau altul, a traversat perioade mari de timp. Nu este greu de înțeles că 
valorile asociate sunt ale tinerilor. Faimosul Exigez tout, tout de suite (Pretindeți tot, 
imediat), al lui Ford, i-a inspirat lui François Brune, acerb critic al publicității, un 
comentariu acid: 

 
„plăcerea este de fiecare dată scopul căruia i se opun toate celelalte valori (…) Ceea 

ce instituie publicitatea este datoria plăcerii. Această datorie este firesc ascunsă sub 
aspectul unei eliberări. Fără îndoială că din acest motiv celebrărie publicitare cultivă 
sincretismul plăcerilor: să afli toate plăcerile într-una singură, iată un fapt care provoacă 
oarecare amețeală. Promisiunea totalității flatează dorința de libertate în chiar momentul 
în care o alienează. E plăcut să citești sloganul Exigez tout, tout de suite (publicitate 
                                                 
95 W. F. Arens, C. L. Bovée, op.cit., p.94 
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pentru Ford Fiesta), care se contrazice singur ordonându-ne să ordonăm un imposibil pe 
care el însuși nu-l poate oferi. Dincolo de visul lui tot și de nerăbdarea lui imediat, 
domnia plăcerii disimulează evident sclavajul cumpărătorului.“96 

 
În chestiunea internaționalizării / globalizării nu este vorba numai de publicurile-

țintă. Este vorba și de produse. Unele se lasă mai ușor vândute unui evantai mai larg de 
publicuri-țintă, altele mai greu. Este însă de presupus că uniformizarea pe care o 
presupune globalizarea va reduce aceste diferențe (prin anii 1960-1970, în Italia se cânta 
muzică ușoară italienească, în Franța – muzică franțuzească, mai ales chansonnettes, în 
Portugalia – fado-uri etc.; actualmente, toată muzica sună americănește; în aceeași 
perioadă, National Geographic publica fotografii din părțile uitate ale lumii în care 
membri ai diverselor triburi țineau, de pildă, sticle de Coca-Cola…). 

Produsele care se pretează unei publicități transnaționale sunt produse de larg 
consum, în achiziționarea cărora utilizatorii sunt mai degrabă slab implicați. Implicarea 
consumatorului în actul achiziționării merită atenție. 

Departamentul de cercetare al agenției Foote Cone and Belding a elaborat o 
diagramă (IL.1), cunoscută inițial ca The Vaughn Grid (Richard Vaughn era director de 
cercetare la biroul din Los Angeles al agenției), apoi ca The FCB Grid for Advertising 
Planning. Diagrama ajută la stabilirea felului în care publicitatea vorbește potențialilor 
cumpărători și utilizatori despre produs.  

Punctul de plecare a fost modul de organizare a creierului. Cum bine se știe, partea 
lui stângă are funcții legate de desfășurarea raționamentelor, selectivitatea memoriei, 
folosirea simbolurilor verbale, partea lui dreaptă de înțelegerea imaginilor, funcționarea 
imaginației, cultivarea asociațiilor, interesul pentru ludic și artistic… Diagrama cuprinde 
un sistem de axe, orizontală (rațional / emoțional) și verticală (implicare puternică / 
implicare slabă).  

 
                                                 
96 François Brune, Fericirea ca obligație. Psihologia și sociologia publicității, trad.rom., Ed. Trei, 
București, 2003, p.65 
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IL.1 după Bendinger, p.59 
 
Cele patru regiuni ale diagramei descriu atitudinile consumatorilor față de produse. 

Există patru situații principale (puternică implicare rațională, puternică implicare afectivă, 
slabă implicare rațională, slabă implicare afectivă). Produsele ar trebui plasate într-o 
anumit loc într-o regiune. Apropierea / depărtarea de centru sau axe ar da seamă de latura 
psiho-mentală a implicării și de intensitatea ei. 

Indivizii sunt în general puternic implicați rațional în achiziționarea de sisteme de 
aer condiționat, în alegerea de asigurări (de viață, mai ales) și de servicii bancare, de 
baterii pentru automobile etc. Puternic implicați afectiv în cumpărarea de mașini sport, de 
haine de purtat la ocazii, de tapet, de blue jeans eleganți, la modă, de parfum, în alegerea 
locului de vacanță etc. O slabă implicare rațională se înregistrează, de pildă, la 
cumpărarea de insecticide, de maioneză, de zahăr, de cremă de ghete etc. În zona afectivă, 
oamenii par mai degrabă slab implicați în cumpărarea de blue jeans de purtat zilnic, de 
înghețată, în alegerea unui fast food sau a unei gume de mestecat etc.97 

Puternica / slaba implicare privește o întreagă categorie de produse. Nu poți fi 
puternic implicat în achiziționarea unui aparat de fotografiat Canon și slab implicat în 
cumpărarea unui aparat de fotografiat Nikon. Pe de altă parte, sunt categorii de produse 
care permit un evantai larg de atitudini, de la puternice implicări raționale la slabe 
implicări afective: sunt persoane care aleg cu grijă un aparat de fotografiat, acordând 
atenție unui mare număr de caracteristici tehnice, sunt persoane care cumpără în grabă 
unul, convinse că toate aparatele din categoria în cauză fac în principiu același lucru și că 
a-ți bate capul cu diferențele între ele este cu totul inutil. Reclamele la automobile fac 
adesea apel la ambele apeluri, rațional și emoțional, pentru a convinge membri ai pieței să 
le achiziționeze. 
                                                 
97 Bruce Bendinger, The copy workshop workbook, The Copy Workshop, Chicago, 1991, p.58-60 
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Trebuie găsit un răspuns la o întrebare fundamentală: ce înseamnă puternică / slabă 
implicare în actul achiziționării? Răspunsurile sunt infinit nuanțabile și nuanțate, a le 
trece în revistă nu ar face decât să îngreuneze înțelegerea chestiunii. Mi se pare că un 
răspuns practic este mai eficient. Cât sunt dispus să amân achiziționarea și utilizarea 
produsului dacă nu îl găsesc în magazin? Dacă am un aparat de fotografiat DSLR și vreau 
un anumit obiectiv pentru el și acel obiectiv nu e deocamdată de găsit, aștept până apare? 
Dacă peste două zile plec în vacanță și vreau un aparat de fotografiat ca să îmi fotografiez 
familia la Paris, aleg orice aparat găsesc pe care să-l cumpăr cu banii alocați? În primul 
caz, sunt puternic implicat în achiziționare, în al doilea slab implicat.  

Sunt destule produse care favorizează o publicitate transnațională. E vorba în 
general de produse din categoria implicării afective, produse ale căror mesaje publicitare 
nu actualizează toate componentele (titlu, text, imagine, slogan, logotip): în aceste 
mesaje, un rol predominant îi revine imaginii. 

Globalizarea publicitară urmează procese de globalizare mai ample: economică, 
financiară etc. Statele Unite își extind dominația nu numai economic sau financiar sau 
militar, ci și cultural (muzică, film etc.). Modelele alese să recomande produsele unui 
public global (Tina Turner, Michael Jackson etc.) din această țară vin; șansele țărilor mici 
de a-și globaliza valorile – și o dată cu ele produsele – sunt mult mai mici.  
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