
Uma v ida  recheada de 
experiências incomuns e di-
versificadas, com momentos 
de penúria e de glória. A im-
pressionante trajetória de Da-
vid Ogilvy faz dele uma das 
personagens mais incríveis da 
publicidade mundial. Antes de 
revolucionar o mercado norte-
americano, o inglês precisou de 
bolsas de estudos, abandonou 
Oxford sem se formar e foi che-
fe de cozinha em Paris e vende-
dor de fogões na Escócia.

Depois de emigrar para os 
Estados Unidos, David trabalhou 
em um instituto de pesquisas em 
Hollywood ao lado de George 
Gallup e foi fazendeiro na Pensil-
vânia e agente do serviço secreto 
inglês em Washington durante a 
Segunda Guerra Mundial.

Em 1948 inaugurou a Hewitt, 
Ogilvy, Benson & Mather, em 
Nova York. A agência passou a se 
chamar Ogilvy, Benson & Mather 
em 1953 e, finalmente, Ogilvy & 
Mather, em 1965.

Nesta terça-feira, 23 de se-
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tembro, mesmo 33 anos após 
sua aposentadoria e decorri-
dos nove anos de sua morte, a 
força de suas idéias e o poder 
de seu legado fazem de David 
o personagem principal de 
uma importante data para a 
publicidade mundial: os 60 
anos da Ogilvy.

Chegada ao Brasil
Controlador majoritário 

da agência desde 1957, Da-
vid se notabilizou por um 
jeito todo peculiar de fazer 
negócios. Depois de fazer a 
empresa ser a primeira agên-
cia de publicidade a lançar, em 
1966, ações nas bolsas de Nova 
York e de Londres, sua astúcia foi 
fundamental para a aterrissagem 
da rede no Brasil. E a chegada 
se deu em grande estilo, em 
associação com a maior agência 
de capital nacional da época, a 
Standard.

“Num dia qualquer de 1969 
o Cícero Leuenroth, que havia 
fundado a Standard em 1933 e 

estava em busca de uma parceira 
multinacional, fechou a venda de 
uma participação para a Young 
& Rubicam. Na noite anterior à 
assinatura do contrato, ele jantou 
em Nova York com David Ogilvy, 
muito interessado em entrar no 
mercado brasileiro e nas contas 
de Shell e General Foods, aten-
didas pela Standard. O jantar 
terminou com 40% da agência 
vendida para a Ogilvy”, relembra 
Luiz Augusto Cama, atual vice-
presidente da Ogilvy Brasil. 

Naquele dia, a Standard acor-
dou com um pé na rede Y&R e foi 
dormir com os dois na Ogilvy. Em 
1971, a multinacional concluiu a 
compra da totalidade das ações 
da agência brasileira.

O maior investimento da 
Ogilvy no País gerou o acesso 
dos profissionais brasileiros a 

um ferramental até então 
inédito para eles e acabou 
contribuindo para a evo-
lução de todo o mercado 
nacional. Paralelamente, 
a identificação com o pen-
samento de David Ogilvy 
acabou levando Cama a 
traduzir para o português 
todos os quatro livros do au-
tor disponíveis no idioma. 

Orgulho e  
arrependimento

O estilo sincero e direto 
de David também se revela 
nos comentários que fez so-

bre a incorporação de sua rede 
de agências pelo Grupo WPP, 
negócio avaliado em US$ 864 mi-
lhões e classificado por ele como 
“aquisição hostil”: “Em 1989, 
minha estimada empresa foi 
comprada no mercado de ações 
pela WPP, uma firma inglesa diri-
gida pelo notável Martin Sorrell. 
Foi uma experiência dolorosa, 
principalmente porque poderia 
não ter acontecido se eu tivesse 
resistido à venda de nossas ações 
25 anos antes. Quando a bata-
lha estava perdida, entretanto, 
deixei meu orgulho de lado e, 
a pedido de Sorrell, trabalhei 
três anos como presidente não 
executivo da WPP”. 

Publicitário tardio, David 
redigiu seu primeiro anúncio 
beirando os 40 anos. Apesar 
disso, nos anos em que esteve 

em atividade elaborou teses que 
nortearam a evolução da ativida-
de e o fizeram ser chamado de 
“pai da propaganda moderna”.

Quando, nesta terça-feira, os 
mais de 15 mil funcionários da 
Ogilvy espalhados por 497 escri-
tórios em 125 países estiverem 
brindando os 60 anos da agência, 
serão a David as principais reve-
rências. Como parte da celebra-
ção, será exibido o documentário 
Original Mad Man, recentemente 
concluído pela BBC.

Em julho deste ano, o Grupo 
Ogilvy Brasil deixou clara a sua 
intenção de reaproximação com 
o ideário de David, especialmen-
te no que ele tem de “visionário, 
excêntrico e atemporal”, como 
frisa o posicionamento “Being 
more David”. A nova postura vem 
sendo disseminada por todas as 
áreas nas quais a companhia atua 
no mercado nacional. Segundo o 
presidente Sérgio Amado, a meta 
em termos de negócios é dobrar 
a receita da companhia em cinco 
anos, com crescimento orgânico 
e aquisições.

“Nenhuma outra agência tem 
o nosso ativo, que é ter sido fun-
dada por David Ogilvy, um ho-
mem informal, provocador, visio-
nário, que dizia aos clientes aqui-
lo que realmente pensava. Esta-
mos resgatando seus valores e 
os deixando em evidência para 
funcionários, clientes e todo o 
mercado”, salienta Amado.

A Fábrica Comunicação Di-
rigida, juntamente com a youDb 
— sua parceira para gerencia-
mento de informações —, ganhou 
a conta de CRM e relacionamento 
da Nestlé. As duas agências irão 
trabalhar integradas no atendi-
mento ao cliente. Para Luiz Buo-
no, vice-presidente de planeja-
mento e atendimento da Fábrica, 
a funcionalidade da parceria foi, 
inclusive, um dos principais moti-
vos para o resultado positivo. Ele 
ainda destaca o aprofundamento 
feito nos processos da empresa, a 
criatividade e os números de re-
torno apresentados como causas 
do sucesso.

A youDb foi criada dentro da 
Fábrica ainda neste ano por Leo-
nardo Barci, que agora comanda 
o negócio. No trabalho com a 

Conta de CRM da Nestlé 
vai para Fábrica e youDb

Nestlé, a agência será responsá-
vel pelo relacionamento com o 
cliente e a Fábrica entrará com 
a estratégia e criatividade. “Tra-
balhar com uma empresa que é 
referência em relacionamento 
será uma excelente oportunida-
de”, diz Barci.

Um projeto de interação com 
o consumidor já começou a ser 
desenvolvido — isso porque a 
primeira ação está programada 
para estrear no início do próximo 
ano. A pressa, no entanto, não 
parece abalar o ânimo de Buo-
no. “Essa é, sem dúvida, nossa 
conquista mais importante dos 
últimos três anos”, garante. Em 
suas palavras, além de se tornar 
uma das três maiores marcas 
da carteira da agência, a Nestlé 
representa um grande desafio, 

pois seu plano de comunicação já 
é muito bem desenvolvido, o que 
torna mais difícil superá-lo.

Para encarar o novo mo-
mento, a Fábrica anunciou que 
contratará uma equipe grande 
e exclusiva para atender o 
cliente. Buono destaca que 
será importante continuar in-
vestindo em pessoal de criação 
online, já que, para ele, a ma-
turidade no desenvolvimento 
para internet e a simbiose com 
a área off-line também estão 
entre os motivos pelos quais a 
concorrência foi vencida. 

A Fábrica não divulgou o 
valor da conta. Também parti-
ciparam da concorrência outras 
três agências, sendo duas in-
ternacionais: Ogilvy One, Sun e 
Página 20.
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