
A Ogilvy Brasil resgata a força
do fundador do grupo e lança
o Being More David. O leitor
pode questionar: "E no que
um posicionamento interno me
interessa?" A resposta está na
história do que David Ogilvy foi para
a publicidade mundial. Considerado
um gênio da área, criou uma das
maiores agências do mundo e virou
lenda. Poucos, porém, têm idéia
de que por trás da sua seriedade
britânica e de seu cachimbo estava
um visionário que há 60 anos já
praticava responsabilidade social,
premiava pela meritocracia e
motivava pelo exemplo de ser ele
mesmo. É esse lado David que se
quer tornar mais visível, contaminar
clientes e fornecedores e, por que
não, o mercado. Anselmo Ramos,
diretor de criação e um dos líderes
desse posicionamento interpreta
o lado Ogilvy enquanto detalha
a importância dessa mudança
e mostra um pouco do seu lado
David, dentro e fora da agência.

POR MIRELA TAVARES
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O que o levou à publicidade e, mais
especificamente, à criação?
Foi uma escolha por exclusão. Eu fiz uma lista
das profissões e fui riscando. Eu sabia o que eu
não queria ser: não queria ser médico, advogado,
encanador... A única que sobrou foi publicitário.
Sempre gostei de desenhar e escrever. Desde
pequeno escrevia contos, desenhava histórias em
quadrinhos, gravava programas de rádio com os
meus irmãos; então achei que publicidade me
faria escrever e desenhar.

Certamente a criação publicitária mudou
muito desde que você prestou vestibular.
Como a conceitua hoje?
A propaganda era muito mais fácil, uma espécie de
fórmula, criava-se spot de rádio, outdoor, roteiro
de TV. Hoje a criação está completamente aberta,
não tem limites, são idéias para construir marcas
e podem ser qualquer coisa, podem ser veiculadas
em qualquer meio.

Outros profissionais da agência, como o mídia,
têm recebido mais reconhecimento, o que
antes era focado basicamente no criativo, não?
Cada vez mais diferentes profissionais terão
de participar do processo criativo. Mídia,
planejamento e o próprio cliente precisam
participar. Um profissional de muito futuro é o
producer.
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É quase uma formação de producer de Hollywood.
E o cara que pega aquela idéia e diz: deixa comigo
que eu vou dar um jeito de fazer acontecer. E um
cara que não tem barreiras, que vai atrás, que sabe
realizar. Esses profissionais terão de entender muito
mais de tecnologia e do mundo, terão de entender
de internet, videogame, cinema, eventos, e não
apenas de produzir um comercial de 30 segundos.
O conhecimento é muito mais profundo e difícil
de adquirir; então, com certeza, vai ser muito difícil
encontrar esses profissionais.

Você morou muito tempo no exterior. Do que
sentiu falta e do que não sentiu do ponto de
vista profissional?
Não tenho muito essa comparação, porque eu saí
do Brasil muito cedo. Eu era redator júnior da
Colucci, praticamente o meu primeiro emprego
como redator. Um ano depois, eu saí. A minha
referência é muito maior em trabalhar lá fora.

Como foi esse processo?
Eu tinha uns 23 anos e li um anúncio da Young Lisboa
que procurava um redator. A minha namorada na

Uma das atividades que vocês têm. valorizado
mais - a própria Shelly Lazarus, chairman da
Ogilvy & Mather Worldwide, ressaltou isso
quando esteve aqui este ano - é a de relações
públicas...
Assim como a do producer, é outra atividade que
eu acho que é o futuro. Queremos construir aqui
as relações públicas do futuro, que fazem parte
do pensamento estratégico de uma construção de
marca, mas também fazem parte da criação. Hoje
também buscamos idéias de relações públicas.

época, e hoje minha mulher, me disse: "Liga lá',' e em
uma semana eu tive de escolher entre ir para Lisboa
ou ficar em São Paulo. Achei que ficaria um ano fora,
mas depois desse período apareceu uma proposta
para Madri, depois para Miami, depois Nova York e
eu fui dizendo sim. Eu tenho um sim muito fácil.

E foi fácil dizer sim para a Ogilvy?
Sim e não. Não foi fácil porque não era algo que
estava procurando, eu já tinha assumido o meu
lado gringo, já estava planejando ficar nos Estados



Unidos, minhas filhas nasceram lá. Mas quando a
proposta da Ogilvy apareceu eu achei muito difícil
dizer não, porque era muito interessante.

E como você enxerga o mercado brasileiro,
agora que está aqui?
Estou aqui há um ano e ainda estou me adaptando.
É um mercado que tem muita criatividade, as
pessoas são muito criativas, mas os processos são
muito diferentes.

Pode dar um exemplo?
Aqui os criativos vão muito rapidamente para a
execução da idéia. O redator começa a escrever um
roteiro diretamente ou o diretor de arte começa a
fazer o leiaute automaticamente. Às vezes eu sentia
falta de um olhar para o outro e perguntar: "Qual
é a idéia?" Estava muito acostumado a pensar na
idéia primeiro, vendê-la de uma maneira muito
"rafi',' rascunho mesmo, envolver o cliente mais no
processo e só depois dessa idéia aprovada é que ia
para o leiaute, o texto...

E isso é bom ou é ruim?
Não é bom nem ruim, é apenas como eu estava
acostumado. Eu gosto de trabalhar junto com
o cliente, envolvê-lo; ele tem de fazer parte do
processo criativo.

Qual a comparação entre os publicitários
brasileiros e aqueles com quem você trabalhou
no exterior?
O criativo brasileiro médio poderia ser mais aberto
a outras visões, ser mais globalizado, porque é muito
fácil cair em formulinhas que funcionam: quando
se tem o briefing A, a solução é uma; quando se tem
o tipo de briefing B, é outra. É muito fácil cair nessas
fórmulas, mas estamos vivendo em um mundo em
que elas não cabem mais.Temos de nos abrir, exportar
e importar talentos, abrir os portos da criatividade
brasileira. Essa é a minha única crítica. Fora isso,
a criatividade aqui é abundante, principalmente
porque o Brasil é o B do Bric e tem um papel nesse
mundo globalizado que é superimportante.

Você lida e administra muita gente. Com que
tipo de colaborador você gosta de trabalhar?
Eu tenho buscado pessoas completamente
"desformatadas? E muito difícil até de definir. Um
redator que eu contratei era de internet, depois
fez cinema e só depois
virou redator. Eu acho que
essas coisas diferenciam
um profissional. O que eu
procuro são pessoas que
entendam que estamos
no Business de construção
de marcas e que precisam
ter um pensamento
diferenciado.
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No que se traduz
exatamente o Being More
David?
É um resgate do David
Ogilvy, que muita gente
não conhece. O lado
Ogilvy a maioria sabe: é o
lado grande, sério, ético,
a segunda network do
mundo... Um lado muito
associado à imagem física
do David de suspensório,
cachimbo, óculos de aros
grossos, aquela seriedade.
Mas ele era meio um
Monty Python, tinha aquela
fachada séria, mas era
superengraçado, visionário,
provocador, inovador. E
é esse lado que queremos
resgatar. Todo mundo cita o
David Ogilvy, todo mundo
lê os livros dele...

Será que esse pessoal mais jovem tem
consciência da importância de David Ogilvy
para a publicidade mundial?
Mas é exatamente isso que queremos dizer
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para essa geração, mostrar para ela que muitas
coisas que o David falou são completamente
atemporais e se aplicam até hoje. E o Being More
David é esse lado mais próximo, mais pessoal, de
ser super-honesto, superdireto, superobjetivo...
É isso que queremos promover no dia-a-dia da
agência. Se o RH for contratar alguém deve
questionar: será que essa pessoa é David? Na
hora de avaliar uma idéia, vou querer saber: será
que essa idéia é David? Nós queremos que isso
realmente se infiltre no dia-a-dia da agência, no
modo de pensar e de agir.

Falando de posicionamento, você cita muito
a importância de o criativo fazer parte de
todo o processo de desenvolvimento da
idéia, da criação à mídia. Na Argentina isso
já acontece, mas lá eles não têm o volume de
trabalho que os brasileiros têm aqui. Como
levar isso à prática?
O criativo tem de saber que aquele projeto é dele.
Da mesma forma que vai pegar o briefing, vai
entregar a cópia final do filme; tem de participar
do processo inteiro. Isso também é uma coisa
que me incomodou muito quando eu cheguei

Em termos de ser direto, objetivo e rápido, o
conceito então deveria ser Being More Sérgio
(Sérgio Amado, presidente do Grupo Ogilvy
Brasil, reconhecido por ser extremamente
objetivo e prático).
Sérgio é uma pessoa absolutamente David! Ele tem
um lado pessoal muito próximo, muito rápido,
muito direto, muito simples, e isso é muito bom. Eu
acho que essa campanha vai ajudar a disseminar isso
para todos na agência. O Being More David é um
posicionamento que vai permear todas as decisões.

ao Brasil e vi a dupla terminar o roteiro, entregar
para o RTV e começar a fazer outro job. Isso para
mim é bizarro, porque o filme, a idéia, pressupõe
uma realização, e é preciso acompanhar tudo.

Mas isso não é reflexo do enxugamento da
equipe ao mesmo tempo em que aumenta o
volume de trabalho?
Em muitos casos, falta de tempo é desculpa. O
time que criou o filme, na medida do possível,
tem de acompanhar tudo que foi criado, seja



filme, internet, viral ou evento. E importante,
pois a visão tem de ser passada para toda a
equipe, seja cliente, seja produtora. Isso não
significa que os outros projetos vão parar.
Leve um laptop para a filmagem. Enquanto
estiverem mexendo na luz, no cenário, no
figurino, se trabalha em outro projeto. Ou leve
o bloquinho de anotações... Eu acho que a
máquina não pára, mas essa é uma questão de
ter atitude certa, de saber que o projeto é seu,
que você quer acompanhar até o fim.

Mas esse envolvimento completo não
pressupõe também uma dedicação maior a
tudo naquele momento, como estar atento
até mesmo a essas mudanças de cenário,
figurino?
Hoje você tem de fazer tudo ao mesmo tempo.
O tipo de criativo que eu procuro é aquele que
mesmo tendo cinco jobs na mesa faz questão
de ir às filmagens. Tudo rola ao mesmo tempo
e se tem de ser mais rápido, resolver uma coisa
e pular para outro projeto e depois voltar para
o que se estava. Em Nova York eu fazia dupla
com sete diretores de arte simultaneamente. No
café da manhã eu pensava em um briefing com
o diretor de arte A; no almoço, com o diretor de
arte B; e à tarde estava com o diretor de arte C, e
tudo bem. Mas para isso é preciso mudar o chip.
Administração de tempo é fundamental.

Como surgiu a idéia da parceria com a
Miami Ad School?
Eu era professor da instituição nos Estados
Unidos e conhecia a fundadora da escola.
Quando eu voltei para São Paulo, ela me
perguntou se eu não queria dar aula aqui, mas
achei melhor não, pois precisava me concentrar
mais na agência. Mas ela falou do programa,
eu achei maravilhoso e viramos a primeira
agência da América Latina a participar e já
estamos indo para a terceira turma. São duas
duplas de alguma Miami Ad School espalhada
pelo mundo que a cada três meses vêm ao Brasil

e ficam aqui trabalhando para projetos reais
e clientes reais. Isso é bom para todo mundo,
porque eles têm a oportunidade de trabalhar
em uma agência grande, e para a criação
também, porque eles interagem com outros
backgrounds. Eu adoro ver a criação falando
espanhol e inglês. Já vieram americano, porto-
riquenho, indiano, argentino, e realmente está
dando muito certo. Eles estão em semestres
mais adiantados e apesar de serem novos estão
superpreparados, e vêm "desformatados" que é
uma coisa que eu gosto.

No que você se inspira para criar?
É um clichê o que eu vou dizer, mas sou uma
espécie de esponja: leio tudo, vejo tudo, tenho
uma curiosidade profunda
pela vida. O que tem de
revista em casa! E eu leio
todas, inclusive as mais
bizarras. Adoro filme B
e C, filmes estrangeiros
que ninguém gosta de
assistir... E gosto muito de
viajar. Aprendemos muito,
percebemos que todo
ser humano é igual, todo
mundo quer ser amado,
tem fome, vai ao banheiro,
tem uma avó, um filho...

Eu não tenho filho.
(risos) Deveria ter, é a
melhor coisa da vida.

Eu me inspiro

nessa criatividade

do dia-a-dia,

que está em todo

lugar, que está no

Você tem alguém especificamente como
referência?
Não que eu diga "um dia quero ser como ele"
Há vários criativos que eu admiro, mas minhas
referências extrapolam a publicidade. Eu admiro
pessoas criativas em todas as áreas, arquitetura,
gastronomia, cinema, música, literatura... Eu me
inspiro nessa criatividade do dia-a-dia, que está
em todo lugar, que está no mundo.

mundo
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