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Pesquisa divulgada na última segunda-feira por este jornal, mostrando que o mercado de 
marketing direto obteve uma receita de R$ 15,1 bilhões em 2006, salto de 18% em relação ao 
ano retrasado (segundo a Abemd), tem seus resultados arrematados pelas agências do setor, 
que se mostram em franco crescimento. A OgilvyOne, empresa do Grupo Ogilvy Brasil, é uma 
das grandes deste mercado e resolveu investir a partir de resultados positivos. Hoje, o País é a 
oitava maior operação da OgilvyOne no mundo, o que justifica a vinda ao País da agência 
Neo@Ovilvy e mais três unidades diferentes de negócios.  
 
"Todas as novidades seguem o princípio básico do marketing direto, que é conseguir mensurar 
os resultados da comunicação", diz o presidente da OgilvyOne, Renato de Paula. A Neo@Ogilvy 
é uma empresa de mídia digital, que chegou ao mercado, em Nova York, há 18 meses.  
 
Segundo de Paula, a Neo está agora em 20 países e é a empresa que mais cresce dentro do 
grupo. No País, estará sob o comando de Xavier Mantilla e terá uma divisão de "search" 
marketing, que inclui estratégias de marketing para buscas na internet - como os links 
patrocinados.  
 
Dados da agência mostram que este segmento corresponde a 50% dos investimentos feitos na 
web nos Estados Unidos, onde 6,7 bilhões de buscas são feitas mensalmente - no Brasil este 
número está ao redor de 1 bilhão, o que indica grande potencial de crescimento. "É uma média 
passada por sites como Google e Yahoo!, que ganham dinheiro com este tipo de publicidade", 
informa o presidente da OgilvyOne.  
 
Este tipo de estratégia funciona da seguinte forma: a agência negocia com o site a forma com 
que seu cliente vai aparecer, cada vez que o consumidor busca palavras-chave. Cada clique 
feito no site da empresa é pago separadamente ao site, pelo anunciante. Também tem preços 
diferentes a ordem com que a empresa aparece a partir de uma busca. "Pesquisas feitas nos 
Estados Unidos mostram que 100% dos internautas clicam na página que aparece primeiro à 
sua frente, enquanto 60% acessam a página dois e 40% chegam à três."  
 
Paralelamente à apresentação da Neo ao mercado brasileiro, a OgilvyOne também anuncia o 
lançamento de uma unidade de consultoria em CRM, sob o comando de Sérgio Augusto Alves. 
Trata-se da OgilvyOne Consulting, que vai levar às empresas anunciantes uma assessoria na 
hora de direcionar os seus investimentos e definir como se relacionar com prospects e clientes.  
 
De acordo com Renato de Paula, esta divisão de consultoria da OgilvyOne está presente em 
oitos países, justamente os que mais crescem. Esta nova unidade vai abastecer todas as áreas 
de OgilvyOne Brasil e contará inicialmente com 15 funcionários.  
 
Ajuda da tecnologia  
 
Uma das maiores novidades, porém, diz respeito à divisão de mobile marketing, que vai criar e 
desenvolver ações com base nas novas tecnologias em telefonia celular, sempre com uma 
ligação com a internet.  
 
Este serviço pode ser oferecido de diferentes formas. A primeira delas está ligada ao envio de 
SMS. "Importante lembrar que não é spam. São sempre mensagens autorizadas pelo dono do 
celular", avisa de Paula. Outra forma bastante comum é o usuário do celular conseguir acessar 
o site mobile da empresa, por meio de seu próprio aparelho. Renato de Paula esclarece que 
estes serviços todos serão oferecidos não apenas aos clientes do Grupo Ogilvy, como para 
clientes de outras agências de publicidade.  
 
O presidente ainda afirma que a expectativa é de que os novos negócios da OgilvyOne 
apresentem retorno financeiro ainda neste ano. "Não é mais como na época da bolha, em que 
os investimentos ligados à internet demoravam a aparecer. Agora precisam vir 
imediatamente", pontua de Paula.  



 
Nos últimos dois anos, a OgilvyOne Brasil cresceu 62% em receita e em 2006 aumentou seu 
lucro em 35%. Para este ano, prevê atingir um crescimento de mais 30% no mercado 
nacional.  
 
kicker: Entre os lançamentos está uma unidade de mobile marketing, que pretende 
desenvolver ações publicitárias a partir do celular  
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 mar. 2007. Comunicação, p. C8. 
 


