
David não morreu 
 
Você, que está abrindo uma agência agora, com um único cliente e apenas dois funcionários, 
acredite! Isso pode dar certo!  
 
Melhor será, ainda, se você foi expulso da escola por causa de seu baixo rendimento nos 
estudos, já tem quase 40 anos de idade, abriu a agência porque estava desempregado e 
nunca trabalhou em propaganda antes. Bom, também é verdade que seu primeiro job vai ser 
tentar convencer alguém a bancar essa aberração.  
 
Se você conseguir, será um ótimo sinal. Um sujeito fez isso, em Nova York, em 1948, e 
funcionou. Três anos depois, é claro, se tornaria o mais influente profissional de criação do 
mundo. E a agência que ele fundou tem hoje 359 escritórios, em 100 países. Seu nome? 
David Ogilvy.  
 
Nasceu em West Horsley, Inglaterra, em 23 de junho de 1911. Quando foi expulso da escola, 
em Oxford, mudou-se para Paris e foi trabalhar na cozinha do Hotel Majestic, onde, como 
fazia questão de dizer, formou seus conceitos de administração, assistindo ao chef Monsieur 
Pittard cozinhar. Faz sentido: a cozinha de um grande hotel é como uma superprodução 
teatral. A cada dia, tudo acontece ao vivo, dezenas de pessoas cumprindo seus papéis e 
interagindo; muitos itens, muitos detalhes e nada pode falhar sem que a “platéia” perceba. 
Haja administração, haja logística!  
 
A formação do mais importante publicitário do século 20 teria seqüência na sua volta à 
Inglaterra, quando se tornou vendedor porta a porta dos fogões Aga. Um corpo-a-corpo com 
o consumidor que seria decisivo na fidelidade canina que dedicaria à vida real, em todos os 
seus textos. Aos 27 anos, emigra para os Estados Unidos para trabalhar no Instituto Gallup. 
O compromisso de Gallup com a realidade impressiona o jovem Ogilvy e ajuda a consolidar 
nele a idéia de focar naquilo que seria a marca registrada de seu trabalho como criativo: vida 
real! 
 
É recorrente em suas campanhas as personagens terem nomes de família, comuns nos 
Estados Unidos, transformando vida e cotidiano de personagens da publicidade e vida e 
cotidiano de consumidores numa coisa só. Vem a Segunda Guerra Mundial e David, com 
apenas 30 anos, vira segundo secretário da Embaixada Britânica em Washington. 
Trabalhando para William Stephenson, representante da inteligência britânica no hemisfério, 
aprende, por necessidade, a desenvolver textos concisos, objetivos e absolutamente claros, 
detalhe básico em publicidade.  
 
Terminada a guerra, Ogilvy cumpriria a última etapa de seu aprendizado para a futura vida 
de publicitário, trabalhando como fazendeiro no Condado de Lancaster, Pensilvânia. E 
chegamos a 1948, quando ele, com dois funcionários e um cliente, convence a agência 
londrina Mather & Crowther a botar dinheiro no negócio. Não é que os ingleses apostaram 
suas fichas naquela mistura de mau aluno de Oxford, vendedor de fogões, pesquisador de 
mercado e ajudante de espião? Daí para a frente, começa a escalada vitoriosa da agência que 
se tornaria referência criativa na publicidade mundial, bagunçando a ordem até então em 
vigor, quebrando paradigmas e, principalmente, falando língua de gente...   
 
E, o mais incrível, convencendo as mais importantes marcas do mundo a fazer o mesmo. 
Sem se arrependerem jamais.  
 
A rede mundial de agências, que o ex-ajudante de cozinheiro concebeu e construiu, acaba de 
completar 60 anos e continua na moda.  
 
Seus princípios valem até hoje, transmitindo aos publicitários e, sobretudo, aos anunciantes, 
a importância do diferencial criativo estratégico na comunicação comercial. 
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