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No comando de uma das maiores agências de publicidade no País, que é hoje braço do grupo 
WPP, o segundo maior do mundo neste setor, Sérgio Amado, presidente do Grupo Olgivy no 
Brasil, e da board (diretoria) mundial do grupo, acredita que a tendência do mercado 
publicitário brasileiro agora é retomar o valor criativo das agências. Além disso, o executivo 
comenta que o mercado passa por um período de atenção com relação às leis, pois discutem-
se de mudanças legais que podem afetar em cheio o setor. O momento é de atenção.  
 
Do ponto de vista do negócio, Amado explica que apesar de o setor ter mantido taxas elevadas 
nos últimos anos, com crescimento médio de 10%, a publicidade brasileira cresceu junto à 
demanda por tecnologia, com mais aportes em infra-estrutura, o que fez com que a produção 
criativa no Brasil, nos três últimos anos, ficasse meio de lado e não fosse tão boa quanto foi no 
passado. "Mas o mercado está retomando esse processo. Agora estamos entendendo que a 
economia vai manter-se forte, e podemos mexer na questão da criatividade e investir mais 
nessa área", disse.  
 
Para ele, esse movimento tem sido sustentando também pelo crescimento do mercado 
publicitário, que vem apoiado no avanço da economia brasileira e no fenômeno do aumento da 
renda e da classe C. Para falar sobre esse cenário, o executivo concedeu entrevista ao 
programa Panorama do Brasil, apresentado por Roberto Müller e que irá ao ar hoje pela TVB. A 
entrevista conta também com Camila Abud, editora de Serviços e Comércio do jornal DCI, 
além de Milton Paes, representante da rádio Nova Brasil FM.  
 
Roberto Müller: Sérgio, eu queria que você contasse um pouco de como foi o ano de 
2007 e como está sendo 2008 até aqui para a publicidade no Brasil e para a Olgivy.  
 
Sérgio Amado:  
A Olgivy, em 2007, teve um desempenho extraordinário, assim como vem tendo há 12 anos. 
Nós passamos da 47ª posição, dentre 122 países ranqueados no mundo, para a quinta posição 
ano passado. À nossa frente temos só a Estados Unidos (EUA), Inglaterra, China e Alemanha. 
Isso é extremamente significativo. Nós representamos 60% dos negócios do grupo na América 
Latina. O nosso programa de crescimento vem sendo contínuo, em um patamar próximo dos 
20% por ano nos últimos oito anos.  
 
Roberto Müller: No ano passado, o mercado cresceu 9% como um todo, quase o 
dobro do Produto Interno Bruto (PIB)?  
 
Sérgio Amado:  
Se compararmos com o resto do mundo, vamos ver que os EUA quase não cresceram nada, 
em torno de 0,5%; a Ásia cresceu 7%, aí computando o crescimento da China, que a gente 
não pode considerar porque eles crescem 50% ao ano; a América Latina cresceu 7%; e a 
Europa não cresceu. Foi um crescimento extremamente significativo para a publicidade 
brasileira. A Ogilvy cresceu, no ano passado, 20%. Este ano temos previsão de crescer mais 
18,7%, como divulgado no nosso planejamento, mas creio que cresceremos cerca de 20%, 
pois as coisas foram muito positivas no primeiro semestre. 
 
Milton Paes: Este crescimento econômico, que o Brasil vive hoje, na questão da 
publicidade não tem sido diferente, não é?  
 
Sérgio Amado:  
É verdade. Nós retomamos uma posição de crescimento muito forte, uma curva ascendente, 
mas porque alguns segmentos da economia estão muito aquecidos. Hoje, nós somos o sétimo 
país produtor de carros do mundo: já passamos a França, por exemplo. O mercado imobiliário 
teve um boom histórico e não vai parar nos próximos dois ou três anos, vai continuar nos 
próximos cinco anos, segundo a nossa previsão. O setor alimentício voltou a anunciar como 
não fazia há algum tempo. As teles também estão anunciando com força, e essa disputa vai 



aumentar, porque entra, agora, a partir de outubro, a questão da portabilidade. Então já vai 
entrar um investimento novo no mercado publicitário que é para explicar ao consumidor o que 
é portabilidade. Outro fator que impulsionou os negócios das agências de publicidade é que os 
mercados regionais também voltaram a crescer coisa que não acontecia havia alguns anos. 
Então, isso é extremamente positivo.  
 
Milton Paes: Esses mercados regionais de que você fala seriam fora das regiões 
metropolitanas?  
 
Sérgio Amado:  
Esse raciocínio é lógico para São Paulo. Mas, por exemplo, nós temos a unidade de Ribeirão 
Preto (SP), que cuida de toda a conta do Magazine Luiza. Lá, temos 60 funcionários e uma 
série de contas novas na operação. É nosso braço de varejo, com grande sucesso e grande 
faturamento. Estamos ganhando muitas contas no interior do Estado de São Paulo, baseado 
naquelas contas de Ribeirão Preto. Ou seja, ali há uma base que se expande para todo o 
interior e é o único lugar. O resto, é tudo nas capitais.  
 
Camila Abud: Sérgio, eu queria que você apresentasse o Grupo Ogilvy no Brasil e 
falasse um pouco sobre o fato de, no mundo, a Ogilvy ter um foco muito forte em 
marketing promocional e Internet, por exemplo, mas no Brasil é a publicidade que 
domina. É isso?  
 
Sérgio Amado:  
Sim, domina. O que existe no mundo hoje é que a publicidade, a mídia, não ficou concentrada 
nas agências porque aconteceu aquele fenômeno do bureau de mídia, ou seja, grupos 
financeiros começaram a comprar mídia. Então, o cliente me procurava e pedia que eu fizesse 
a campanha da marca dele, mas ele iria comprar a mídia com outra empresa e produzir com 
uma terceira companhia. Esse modelo, ao longo do tempo — e todo mundo achava que era a 
forma mais rentável para os clientes e para a agência —, se mostrou completamente falido. 
Por isso está sendo destruído e readaptado no modelo anterior. Que é o nosso modelo, que só 
existe no Brasil, no Japão e na China. Então, o modelo brasileiro junta as três pernas da 
comunicação: a mídia, a publicidade e o cliente. E a agência de publicidade, que tem dentro 
dela uma estrutura melhor do que qualquer bureau de compra de mídia, trabalha com dados 
técnicos e científicos.  
 
Milton Paes: Avaliando a questão da veiculação das mídias, queria saber como está a 
questão de outras mídias alternativas, como, por exemplo, a própria Internet. Então, 
como está esse outro mercado alternativo?  
 
Sérgio Amado:  
Esse outro mercado alternativo não é mais alternativo, porque essas outras mídias que estão 
chegando no País são mídias fantásticas. Esse fenômeno começou a acontecer agora, depois 
do processo Cidade Limpa, porque o mercado de mídia teve de procurar outra alternativa. E eu 
não chamo mais essas opções de mídia alternativa, eu as chamo de mídias reais, ou seja, 
mídia em shopping center, mídia no metrô, em ônibus. É uma coisa extraordinária, hoje, 
porque o paulistano leva em média uma hora e quarenta e cinco minutos para ir e voltar para 
casa dentro de um ônibus. Então, essas mídias, em shoppings, supermercados, no metrô e nos 
ônibus, estão estourando.  
 
Roberto Müller: E na Internet? Eu sei que a Ogilvy tem uma agência que cuida 
apenas disso. Como está o segmento de Internet, para a empresa e para o mercado?  
 
Sérgio Amado:  
Todo mundo diz que a Internet vai destruir todas as outras mídias. Isso não é verdade. A 
Internet vai fazer parte de uma plataforma de mídia convergente. E eu acho que a grande 
mãe, agora, e para o futuro da comunicação, vai ser a televisão. E ali tem Internet também. 
Então todas as mídias vão ficar nas suas posições, mas o que elas precisam é se adaptar à 
nova realidade do mercado e entender o consumidor. Porque, antes, o consumidor vinha atrás 
das marcas, hoje não. Hoje, nós é que temos de ir atrás do consumidor, descobrir onde é que 



ele está. Porque ele se tornou mais exigente, ele sabe comprar, sabe pagar, sabe o que quer. 
E esse é um grande fenômeno. Por exemplo, o grande fenômeno nos dias de hoje é que a 
classe C já subiu, ou seja, já é classe B e não quer comprar mais o que é falsificado, quer o 
produto verdadeiro, porque ela pode pagar por ele, mesmo que seja em 10, 15 ou 20 
prestações.  
 
Roberto Müller: Queria que você falasse um pouco sobre David Ogilvy, o criador do 
grupo e um gênio da publicidade mundial.  
 
Sérgio Amado:  
O David foi um mito. É um mito. Porque criou uma legenda, em torno dele, de um tremendo 
criativo que construiu uma das melhores e maiores marcas criativas do mundo e expandiu 
essa marca para o mundo inteiro. Ele elaborou um livro, em 1958, e todos os conceitos que 
estão lá são válidos até hoje. Então, neste momento, nós estamos preparando a companhia 
para um crescimento de cinco anos. A nossa presidente esteve aqui, há dois ou três meses, e 
nós lhe apresentamos um plano de dobrar o tamanho da empresa em cinco anos. E não se 
dobra o tamanho de uma companhia em cinco anos sem que se tenha por baixo um grande 
plano estratégico. E esse plano aconteceu, foi apresentado, validado e aprovado. Um dos lados 
desse plano tem como objetivo trazer mais o lado David, ou seja, o lado mais criativo, para 
dentro da companhia. Nós já começamos a fazer isso porque trouxemos o Anselmo Ramos, 
nosso vice-presidente de Criação, para comandar toda a renovação criativa do grupo. E por 
quê? Porque nós temos um lado muito forte de negócios. A Ogilvy é uma marca extraordinária, 
tem uma carteira de clientes gigantesca. Então, agora, concentramos a nossa atenção nessa 
questão do David, de trazer mais criatividade para a agência. Nós fazemos campanha para 
fazer aumentar a caixa registradora do cliente. Agora, as campanhas têm de ter um toque 
criativo para se tornarem diferentes no mercado e para serem percebidas.  
 
Milton Paes: Mas o mercado brasileiro de hoje esqueceu de ser criativo? 
Principalmente por causa das novas mídias?  
 
Sérgio Amado:  
Mais ou menos. Foi assim há algum tempo, mas agora não está sendo mais. O mercado está 
retomando um processo criativo que perdeu há uns três, quatro anos. O Brasil foi, por quatro 
anos seguidos, o primeiro lugar em Cannes, e nenhum país ganha quatro vezes seguidas em 
Cannes. O Brasil ganhou porque mereceu. E a partir de então não ganhamos mais. Ganhamos 
o segundo lugar ano passado, com um desempenho brilhante da AlmapBBDO, que para mim é 
uma das melhores agências deste país. O que aconteceu, o que está acontecendo agora, é que 
nós estamos retomando o nosso poderio criativo que passou para a Argentina na América 
Latina. Essa estratégia tem sido extremamente agressiva neste momento, todas as agências 
estão voltadas para isso. Mas a demanda por tecnologia e todos os problemas que foram 
gerados pela economia fizeram com que a produção criativa nos três últimos anos não fosse 
tão boa quanto foi no passado. Estamos melhorando muito e acho que, na próxima edição de 
Cannes, nossa performance vai ser melhor.  
 
Camila Abud: Ainda assim, com essa questão da preocupação da criatividade, do 
ponto de vista do negócio, nos últimos três ou quatro anos, o mercado brasileiro de 
publicidade manteve o crescimento. E vocês, há cerca de um ano, adotaram uma 
empresa de relações públicas, que parece ser uma das tendências que mais crescem 
no grupo mundial, porque é uma empresa que faz construção de marca etc. Queria 
que dissesse se esta é mesmo uma tendência do mercado de publicidade mundial.  
 
Sérgio Amado:  
Nós começamos a investir em 360° há sete anos, quando o mercado não falava sobre isso e 
todo mundo achava isso uma loucura. E o que é esse conceito? É colocar tudo dentro de uma 
agência: todas as empresas, todas as ferramentas disponíveis no mercado. Ou seja, são 
empresas independentes, mas que operam sob um único guarda-chuva e que têm uma só 
entrada. E isso é fantástico, mas foi muito difícil implantar esse sistema porque ele implica a 
mudança de mentalidade, faz você trabalhar em conjunto. Mas o resultado hoje está 
aparecendo. Temos 20, 40 empresas já falando em 360° no Brasil, e o resultado é muito 



positivo. Com relação à questão da criatividade e do resultado, é verdade. Em função do 
próprio crescimento da economia, a publicidade teve um bom resultado. Agora é que nós 
estamos entendendo que a economia vai manter-se forte, nós podemos mexer na questão da 
criatividade, ou seja, investir mais nessa área. E é isso que nós estamos fazendo.  
 
Roberto Müller: A Ogilvy no Brasil tem várias empresas sob seu guarda-chuva. Eu 
queria saber o que é esse movimento, que vocês estão fazendo, de integração de 
todas essas empresas.  
 
Sérgio Amado:  
É uma missão difícil, mas pelo fato histórico de nós já termos iniciado esse processo há anos e 
ele ser um processo educativo, ficou mais fácil. E é positivo porque a resposta do cliente é 
extremamente saudável e é isso o que nós queremos. Todas as lideranças entenderam que é 
isso que temos de fazer, e as marcas —porque nós trabalhamos para elas e não elas para nós  
estão dizendo que é isso que elas querem, que uma única voz represente todas aí dentro. 
Porque é muito mais fácil, elas não têm tempo a perder.  
 
Roberto Müller: Recentemente houve o quarto congresso do setor de publicidade. 
Anos atrás, a grande contribuição do congresso foi a criação do Conselho Nacional de 
Auto-regulamentação Publicitária (Conar), que tem cumprido bem o seu papel. Que 
contribuições teria dado o congresso deste ano?  
 
Sérgio Amado:  
Nós discutimos muito isso durante a organização do congresso. Nós tínhamos de deixar um 
legado. E acredito que o legado desse congresso foi a defesa da liberdade de expressão em 
pleno estado de direito constituído. Esse é o grande legado, do Roberto Civita, no discurso que 
ele fez. Assim como João Roberto Marinho. E por quê? Porque nós estamos sendo cerceados. 
Há mais de duzentos projetos no Congresso que cerceiam, que proíbem a publicidade de 
alguma forma. Se tudo isso for aprovado, acaba, deixamos de operar. Órgãos do governo 
muitas vezes tomam uma atitude sem consultar as pessoas que estão do lado de fora de uma 
sala fechada com três ou quatro pessoas. E esse é o primeiro legado. A conseqüência desse 
legado, da luta pela liberdade de expressão, é que nós criamos a frente parlamentar, hoje 
formada por mais de 250 parlamentares e 33 senadores, a qual, constituída oficialmente, 
existe para defender o que é certo e combater o que é errado nesses projetos que estão 
dentro do congresso, e defender a comunicação como um todo. E o terceiro legado foi o 
resgate das três pontas que sustentam o negócio da publicidade, os anunciantes, a mídia e as 
agências de propaganda. Então foi uma demonstração de força das três pernas, que 
conseguiram se unir novamente e, então, nós estamos tratando o negócio não como 
publicidade, mas como comunicação. O próximo congresso não será mais um congresso de 
publicidade. Será um congresso de comunicação. 
 
              Fonte: DCI, São Paulo, 16, 17 e 18 ago. 2008. Empresas & Negócios, p. B14. 


