
Ogilvy: China, Índia e Brasil serão líderes do mercado publicitário em 50 anos 
 
No mercado publicitário ganhará dinheiro, e muito, quem investir na China, Índia e Brasil. Um 
levantamento feito pela agência de propaganda Ogilvy mostra que nos próximos 50 anos estes 
países serão os maiores mercados mundiais para a publicidade depois dos Estados Unidos. 
Palavra do presidente do grupo Ogilvy Brasil, Sérgio Amado, que nesta quarta-feira (29/03) 
participou do evento “Realizando negócios na China: uma perspectiva brasileira”, promovido 
pela empresa Challenge, na sede da Câmara Americana de Comércio (Amcham-SP). 
 
"Temos estudos que indicam que a China, a Índia e o Brasil serão líderes de mercado em cinco 
décadas. A China anda em uma velocidade de um supersônico, a Índia como um Fórmula 1 e o 
Brasil com um trem”, disse Sérgio Amado a uma seleta platéia de empresários. Segundo ele, a 
China cresce hoje, no segmento de publicidade, cerca de 50% ao ano, e o Brasil 12%. 
 
O executivo acredita que em breve estes países estarão atrás dos Estados Unidos como 
grandes potências mundiais para o mercado da propaganda por três razões: tamanho 
populacional, capacidade de crescimento e potencial para conquistar mercados internacionais.  
 
“A China cresce a 10% ao ano, e um país que cresce assim gera emprego, constrói o maior 
shopping do mundo, com 38 milhões de metros quadrados de área construída”, diz. Dos dez 
maiores shoppings centers do planeta, sete estão na China. 
 
China: aposta de longo prazo 
 
A multinacional Ogilvy se estabeleceu na China em 1985, primeiro em Hong-Kong, e levou dez 
anos para decolar naquele mercado. Burocracia política e entraves culturais de toda sorte 
foram alguns dos obstáculos, diz Luiz Augusto Cama, vice-presidente de planejamento da 
Ogilvy, que também participou do evento da Challenge na Amcham-SP. 
 
Ele lembra que apesar de todas as dificuldades enfrentadas, os negócios vão muito bem no 
Oriente, e a tendência é melhorar cada vez mais. A Ogilvy tem hoje a maior agência em 
território chinês, com 1.700 profissionais. Uma aposta ousada para a época, mas que hoje se 
paga por uma expertise única. 
 
Luiz Cama lista 11 mandamentos, uma espécie de livro de ouro para empresas que queiram 
vender seus produtos na China, que são os seguintes: 
 

• Seja paciente. São necessários ao menos dez anos para se ganhar dinheiro na China; 
 

• Tenha uma distribuição de qualidade. A Nestlé, por exemplo levou cinco anos para 
distribuir corretamente seus produtos no país; 

 
• Estabeleça um mix do seu produto com “sabores” locais, com adaptação à cultura 

chinesa;  
 

• Demonstre ter interesse de longo prazo. Os chineses costumam desconfiar de quem 
vem de fora. Invista em Relações Públicas; 

 
• Lembre-se sempre que o consumidor chinês não é ignorante, muito pelo contrário. São 

exigentes e querem produtos de alta tecnologia; 
 

• Invista em publicidade e tenha um trabalho estratégico no varejo; 
 

• Tenha um planejamento geográfico para vender e distribuir seu produto; 
 

• Faça um trabalho de venda para o público correto. Embora se fale exaustivamente que 
a China tem hoje 1,3 bilhão de habitantes, somente cerca de 80 milhões têm poder de 
compra para produtos de maior valor agregado; 

 



• Conheça as pessoas certas, mas não superestime o valor dos lobistas locais, os 
chamados “guanxi”; 

 
• Os negócios na China pressupõem que todas as partes envolvidas ganhem; 

 
• Aprenda uma canção em chinês para cantar em karaokê. 
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