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O empresário Sérgio Amado, que começou a vida profissional como carimbador de documentos 
na prefeitura de Salvador, estudava história e ciências sociais quando foi realizado o famoso 
congresso estudantil de Ibiúna, em São Paulo, que culminou na prisão de uma legião de 
estudantes pela ditadura militar. Líder estudantil ativo, Amado estava presente na ocasião e 
também foi parar no xilindró. Embora não tenha sido torturado, algumas marcas ficaram 
daquele período. Todas positivas, diz ele. "A prisão em si é ruim. Mas também ajuda a formar 
o caráter de uma pessoa".  
 
Amado diz que o aprendizado obtido naquele período, entre outras passagens, foi fundamental 
para, décadas depois, assumir o comando do grupo Ogilvy, do qual é presidente no Brasil. E 
desafio é o que não falta em sua função. A próxima empreitada é dobrar a receita e o lucro da 
companhia até 2012. O objetivo é alcançar um lucro de R$ 65 milhões até 2012. Para encurtar 
o caminho, a organização planeja adquirir agências de comunicação.  
 
Gazeta Mercantil - O Grupo Ogilvy apresentou recentemente um projeto chamado 
Brasil 5 anos. Pode contar sobre do que se trata?  
 
Apresentamos para Shelly Lazarus, presidente mundial do grupo, um plano de crescimento 
para os próximos cinco anos. O objetivo é dobrar de tamanho da agência no Brasil nos 
próximos cinco anos em receita e em lucro, a partir de 2008. Ninguém faz um plano desse 
sem ter uma estratégia sólida, com um plano de aquisições, contratações, de mobiliário e, 
sobretudo, com a mudança do posicionamento. Esse plano de crescimento se tornou único na 
operação mundial da companhia. Agora, as operações do mundo inteiro da organização 
precisam apresentar um plano de crescimento. No nosso caso, esse plano tem um nome, 
chama-se Plano Brasil Cinco Anos. Brasil se antecipou nessa questão e Shelley achou por bem 
espalhar essa medida para o mundo inteiro. Paralelamente a esse plano, estabelecemos uma 
outra estratégia, que se chama Being More David. Isso significa que estamos resgatando nosso 
lado David Ogilvy, que é o criativo, sem deixar de lado nosso lado de negócios, historicamente 
muito forte. Assim, sinalizamos para mercado que vamos alimentar fortemente o lado criativo. 
Foi por isso que trouxemos o Anselmo Ramos dos EUA, há um ano, para ser vice-presidente 
nacional de criação. Ele ficou 12 anos fora, o que deu a ele uma visão global do que ocorre no 
exterior, especialmente no que se refere à comunicação integrada.  
 
Gazeta Mercantil - Por que a estratégia de reforçar o trabalho criativo nesse 
momento?  
 
Temos uma marca forte, somos convidados a participar da maioria das grandes concorrências. 
Uma empresa que é entendida como marca de negócios, mas que agora precisa ser vista como 
marca sofisticada do ponto de vista criativo. Por isso fomos buscar o David esse suporte. 
Sentimos no mercado que não somos visto como agência extremamente criativa. Já fomos, na 
época em que a Adriana Cury foi vice-presidente criativa durante muitos anos - quero fazer 
justiça a isso. Agora, precisamos apontar para o mercado que estamos dando um novo salto 
qualitativo. Nesse contexto, também queremos destacar que somos grupo que atua nas mais 
diferentes áreas da comunicação. É o que se chama de comunicação 360 º, conceito para 
explicar a atuação em todas os campos da comunicação e de modo integrado. Iniciamos essa 
estratégia há sete anos. Mas o segredo disso é trabalhar de modo unificado. Não adianta um 
grupo ter várias empresas separadas, cada uma com um norte diferente. O objetivo é 
proporcionar uma condição segundo a qual o cliente tenha a seu dispor em um mesmo grupo 
agência de promoção, publicidade, internet e marketing direto, por exemplo.  
 
Gazeta Mercantil - Essa é a grande transformação que ocorre hoje no mercado de 
comunicação?  
 
Sem dúvida. Para dar uma idéia do que isso significa, dias atrás recebi o boletim de audiência 
das emissoras americanas. O maior programa tem 6,7 pontos, o segundo, 5,8, e o terceiro 
5,4. A TV fechada cerca de 4 pontos. Nenhum deles ultrapassa 10 pontos de ibope. Essa é 



uma tendência que cresce rapidamente nos EUA e Europa e chega ao Brasil. Aqui, no entanto, 
é um pouco diferente porque a cobertura ampla de TV. Vi numa matéria recentemente que 
temos, do ponto de vista de cobertura de TV, um panorama quase igual ao da China. Mas as 
coisas mudam do ponto de vista estratégico. A TV aberta tem seu peso, assim como a revista, 
o jornal, a TV fechada. A publicidade na internet, por exemplo, cresce a uma taxa muito veloz, 
em razão de alcançar quase 50 milhões de brasileiros. Além disso, novas mídias surgiram, 
como a TVs em supermercados, shopping center, ônibus, metrô. Outro ponto importante é que 
hoje há ferramentas de medir o resultado das ações publicitárias.  
 
Gazeta Mercantil - É comum ouvir atualmente os executivos de marketing dizerem 
que é necessário trabalhar os "pontos de contato", ou seja, levar a marca para onde 
o consumidor está. Isso envolve as mídias tradicionais e também os novos canais, 
como esses que o senhor citou. Mas como é o processo de adaptação de uma agência 
que nasceu com o foco especificamente em publicidade para esse novo cenário?  
 
Acho que vai ser o contrário. A publicidade sempre vai ter que existir para a liberdade de 
imprensa. O espaço comercial vai continuar a existir. Ele pode vir a ser chamado de conteúdo, 
de programa, merchandising. No ano passado, por exemplo, comemoramos o aniversário do 
Magazine Luíza com um quadro no programa do Faustão que durou 10 minutos. Esse quadro 
não tinha publicidade. As pessoas eram sorteadas e podiam levar alguém para cantar uma 
música. Ao vivo, a banda escolhia quem cantava melhor. A ação gerou aumento de 24% nas 
vendas.  
 
Gazeta Mercantil - O merchandising vai ganhar mais importância no futuro?  
 
Vai. Programas ao vivo que promovam a interatividade com o consumidor devem obter ganhar 
força e, assim, fortalecer o mercado publicitário. As pessoas querem informação em tempo 
real.  
 
Gazeta Mercantil - Como o senhor avalia a participação das mídias tradicionais nesse 
novo cenário da comunicação?  
 
O rádio vai se expandir, assim como os jornais. A tiragem dos periódicos não vai deixar de 
crescer. Alguém vai ter me explicar por que é que vou deixar de ler os jornais pela manhã? 
Tenho o hábito, gosto. Alguém pode falar das novas gerações. Tenho quatro filhos. Eles usam 
a internet para tudo. Para saber onde vão surfar ou para obter informações do dia, mas 
também lêem jornal. Veja o fenômeno das classes C e D. O que ela buscam, além buscam? 
Informação, não importa se ela está no papel, na TV, na internet ou no telefone.  
 
Gazeta Mercantil - As transformações no hábito de consumo de mídia por parte do 
consumidor demandam mudanças culturais nas agências?  
 
Com certeza. As pesquisas sobre classe C apontam que esse consumidor não quer comprar 
mais o produto falsificado. Quer o original. Ele dizem: "Eu pago". Mais um muro de Berlim foi 
derrubado. Ele quer o original por uma questão de auto-estima. Há uma democracia do 
consumo hoje, e quem leva isso adiante é a publicidade.  
 
Gazeta Mercantil - Com um mercado em profunda transformação, qual o perfil 
adequado para o profissional de comunicação?  
 
Ele precisa ser rápido, moderno, atualizado, inteligente ousado. Precisa ser um gestor que 
toma risco e ter cultura.  
 
Gazeta Mercantil - Qual sua avaliação sobre a internet como instrumento para ações 
de marketing?  
 
A internet é deslumbrante para todos nós. É fabuloso obter em minutos uma informação que 
antes levaríamos horas para conseguir. Ela conecta pessoas com uma rapidez impressionante. 



Para a mídia, é fundamental, mas não será a mídia principal do futuro. Vai ser apenas parte de 
um conjunto de mídias cuja mãe continuará a ser a TV, seja aberta ou fechada.  
 
Gazeta Mercantil - Mas, influenciada pelo digital, ela terá um novo perfil? 
 
Com um novo perfil, que será construído aos poucos. Será segmentada, terá um público muito 
definido, a pessoa escolherá a televisão que assistirá. É a TV do futuro. O telespectador vai 
programá-la, e a haverá publicidade nela.  
 
Gazeta Mercantil - Alguns especialistas afirmam que a TV chegará a um estágio 
parecido com o da web 2.0, que é interativa e permite ao consumidor criar seu 
próprio conteúdo. O senhor também acredita nessa possibilidade?  
 
Sim, isso tudo é interativo. Já há testes sobre isso no mundo inteiro. Nos EUA, há emissoras 
segmentadas para determinados bairros. As empresas pesquisam a percebem que em uma 
região qualquer as pessoas querem um determinado conteúdo, e então fazem a TV daquele 
bairro. E isso não impede que as pessoas assistam às grandes redes.  
 
Gazeta Mercantil - As agências se interessariam em veicular publicidade em 
emissoras com esse região extremamente segmentado?  
 
Claro. A segmentação é o futuro, porque alcançará o consumidor com maior rapidez. A agência 
saberá onde ele está. Essa é a grande questão: é preciso saber rapidamente onde o 
consumidor se encontra.  
 
Gazeta Mercantil - O Grupo Ogilvy planeja novas aquisições de empresas?  
 
Sim. Estamos negociando a participação uma agência de publicidade, com atuação nacional. 
Devemos ter novidades em breve sobre isso. Pensamos muito na aquisição de uma empresa 
de marketing digital. Existe também o interesse na área de marketing direto, ativação e 
relações públicas.  
 
Gazeta Mercantil - A companhia já possui uma área de relações públicas.  
 
Sim. O executivo principal não está mais na empresa e eu assumi o comando temporariamente 
até nomear um novo diretor. Paralelamente estamos negociando a aquisição de duas 
empresas nessa área.  
 
Gazeta Mercantil - As marcas dessas duas empresas que podem ser adquiridas vão 
desaparecer ou serão mantidas?  
 
Uma deve ser incorporada e a outra não.  
 
Gazeta Mercantil - Elas terão perfis diferentes de atuação?  
 
Completamente diferentes. Uma é voltada só para imprensa, enquanto a outra é direcionada 
para as outras coisas de relações públicas. A negociação com essa de imprensa está bem 
adiantada, a outra nem tanto. Portanto, são quatro empresas que estudamos adquirir. Com 
duas, já noivamos - publicidade e assessoria de imprensa. Com as demais, não estamos perto 
ainda. Estamos na fase do namoro.  
 
Gazeta Mercantil - A agência de publicidade que deve ser adquirida será focada em 
clientes de porte médio e que não podem ser plenamente atendidos pela Ogilvy?  
 
O objetivo é esse, é atender demandas que estão surgindo. Com esse movimento, 
caminhamos mais uma degrau na segmentação da comunicação.  
 
Gazeta Mercantil - Qual a participação de cada área de atuação dentro dos negócios 
do grupo?  



 
A líder é a Ogilvy & Mather, de publicidade, que responde por 60 %. A Ogilvy One, de 888, 
vem em segundo com 25%  
 
Gazeta Mercantil - Qual deve ser a proporção do futuro?  
 
Cerca de 60% para as disciplinas que não são de publicidade e 40 para a de propaganda.  
 
Gazeta Mercantil - Como o senhor começou a carreira profissional?  
 
Comecei na Vox como redator , depois fui para a Standard Propaganda como estagiário. 
Quando cheguei a São Paulo, comprei parte da Denison, depois 100%. Então veio a Ogilvy e 
comprou a Denison. Na época, a Ogilvy era a 44º do ranking mundial das agências do grupo. 
Hoje, é a 5º. ´Possivelmente este ano seremos a 4º, ao ultrapassar a Alemanha. Pela ordem, 
hoje é assim: EUA, Inglaterra, China, Alemanha, Brasil . O grupo está presente em 115 países. 
O Brasil é responsável por 60% dos negócios na América Latina.  
 
Gazeta Mercantil - O senhor cursou história, ciências sociais e jornalista. Pode contar 
mais a respeito de sua trajetória profissional?  
 
Fui jornalista. Não terminei ciências sociais nem história porque fui cassado em 1968, com o 
AI5 . Fiz até o terceiro do ano. Uma base importante para mim foi meu pai, que foi jornalista. 
Ele lia muito, ouvia muitos discos. Assim peguei o hábito de leitura. Essa base me ajudou 
muito na vida profissional, a conduzir um grupo internacional, que precisa se atualizar 
rapidamente. O contato com os jovens também é fundamental para essa atualização 
permanente.  
 
Gazeta Mercantil - Antes de ingressar na publicidade, o senhor trabalhou como 
carimbador de documentos na prefeitura de Salvador. Pode contar como foi essa 
experiência?  
 
Precisei ir trabalhar nessa função. Ficava da uma da tarde até às 18h batendo carimbo. Tinha 
15 anos.  
 
Gazeta Mercantil - O que veio depois dessa experiência?  
 
A vida estudantil. Fui vice-presidente da entidade estudantil, fui preso no Congresso de Ibiúna, 
em 1968.  
 
Gazeta Mercantil - Como foi ter participado da experiência do congresso e ter sido 
preso?  
 
Aquilo foi um problema anunciado: colocar 4 mil pessoas em Ibiúna, comprar e achar que a 
polícia não descobriria. Fiquei preso em São Paulo e também na Bahia. Mas não fui maltratado. 
A prisão em si é ruim. Mas também ajuda a formar o caráter de uma pessoa. Confere firmeza 
e disciplina.  
 
Gazeta Mercantil - Passados tantos anos, que lembranças e aprendizado carrega dos 
tempos de militância política?  
 
Dos companheiros que achávamos que eram forte e na hora fraquejaram. Alguns achavam que 
jamais seriam soltos. Mas também me lembro de ler livro, cantar, reclamar que a namorada 
não foi visitar na cadeia.  
 
Gazeta Mercantil - O senhor era procurado pela polícia na época?  
 
Era. Ficava sempre dentro de casa. Tinha um segurança para mim. Era um estudante, que 
ficava encarregado de proteger os líderes principais. Quando caiu o Congresso da UNE, fui 
nomeado vice-presidente da entidade. Fizemos mais umas reuniões, mas já não dava mais 



para o movimento continuar. Na época, cursava ciências sociais e histórias, mas não estudava 
nada porque não aparecia lá por causa o movimento estudantil.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 ago. 2008, Comunicação, p.C8. 


