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Davies nasceu na cidade britânica de Derby e diz que "após falhar como pop-star e escritor de 
piadas" foi parar na publicidade. Atravessou o Atlântico para abraçar o planejamento de 
Microsoft na Wieden + Kennedy de Portland e ficou por lá alguns anos, até voltar a seu país, 
para cuidar de Nike e Honda. Em 2006, deixou de ser executivo para criar a Open Intelligence 
Agency (www.openintelligenceagency.com), que se define como uma consultoria para marcas 
e pessoas. O negócio é pequeno na estrutura e tem como colaboradores Emily Reed (Sidney), 
Jeffre Jackson (Amsterdã) e David Nottoli (Nova York). Mas o alcance é global, até porque, 
como diz o próprio Davies, com quatro laptops eles podem estabelecer qualquer rede global de 
cérebros, experiências e imaginação. O profissional desembarca pela primeira vez no Brasil 
nesta semana para participar do evento New Brand Communication, promovido pela The 
Future Department, em São Paulo. 
 
Meio & Mensagem — Você está aterrissando no Brasil nesta semana para participar 
do New Brand Communication 2008. Conhece algo sobre a nossa publicidade? Veio 
buscar algum tipo de parceria? 
 
Russell Davies — Sinceramente, não sei muita coisa. Estou com medo. Na verdade, não sei 
nada sobre a publicidade de modo geral. Não presto atenção a mais nada. Sobre parcerias, 
não há nada especial. Mas é sempre bom encontrar pessoas interessantes. 
 
M&M — Da experiência de quem vive em contato com agências e anunciantes de todo 
o mundo, quais são as questões que merecem um olhar mais profundo nestes 
próximos anos?  
 
Davies — Há várias delas sendo discutidas. Uma é a escapada dos talentos. As pessoas 
criativas, interessantes e inteligentes, não querem mais trabalhar em publicidade. Elas 
preferem atuar em digital, mobile, design ou em alguma outra coisa. Outro problema grave é o 
spam, que oferece como maior desafio para a indústria o fato de funcionar. Ele é incrivelmente 
fácil de fazer, então, mesmo com uma taxa de retorno muito baixa, continua sendo utilizado. 
Todas as mídias estão se tornando mais baratas e, por causa disso, o potencial para que elas 
se tornem carregadoras de spams horríveis cresce a todo instante. Eu me preocupo com isso, 
porque longe de se tornar mais focada, a publicidade acaba ficando mais espalhada. Estamos 
certamente vendo isso em nossas cidades, onde todas as superfícies e lugares estão 
começando a ser invadidos por comunicações comerciais. 
 
M&M — Esses são os aspectos principais? 
 



Davies — Não posso deixar de citar também a questão da sustentabilidade, que irá impactar a 
publicidade de diversas maneiras. O tipo de consumismo desenfreado que estimulamos terá de 
mudar. As tolas práticas não-sustentáveis em que nos afundamos estarão fora da lei, tanto do 
ponto de vista legal quanto do moral. Nossos clientes vão nos fazer parar de desperdiçar 
papel, parar de deixar as luzes ligadas e parar de voar. Mas se olharmos sob a perspectiva das 
oportunidades, se conseguirmos inventar uma nova visão para um capitalismo sustentável e 
pudermos levar isso para o mundo em desenvolvimento, então poderemos finalmente estar 
aptos a fazer algo realmente útil. Além disso, gosto de discutir a questão da globalização da 
propaganda. Costumava-se dizer que a melhor propaganda sempre vinha de Nova York, 
Chicago ou Londres. Então, esses são os lugares onde todos colocam seus quartéis-generais 
globais. Isso é conveniente porque as indústrias de criação estão bem próximas do dinheiro. 
Agora, os centros de criatividade são provavelmente o Leste Europeu, a Ásia e a América 
Latina. Isso significa que as grandes redes e os grandes anunciantes têm aprendido a operar 
em novos lugares. 
 
M&M — Que efeitos mais práticos a globalização têm trazido para a propaganda? 
 
Davies — A publicidade sempre pegou idéias culturais e as transformou em anúncios. Isso 
costumava ser mais fácil e barato e era simples de se fazer, sem que ninguém descobrisse. 
Ou, se alguém descobrisse, a pessoa entrava em acordo por um fee modesto. Em um mundo 
conectado, isso é um pouco mais difícil. Todos estão vendo tudo o que é roubado. Você não 
pode mais ficar distante disso, mesmo que roube algo do outro lado do mundo. E a internet 
conecta os artistas e os deixa saber o valor da arte. Eles não podem mais ficar quietos com um 
pouco de dinheiro no bolso. Além disso, estamos sendo forçados a confrontar o lado ético de 
copiar, e não apenas as questões legais. Constantemente, há situações onde as agências não 
podem ser culpadas de copiar algo pelas vias legais. Mas moralmente, sim. Até porque a web 
pode fazer isso aparecer e envergonhar a agência e o anunciante. 
 
M&M — O que a Open Intelligence Agency faz exatamente?  
 
Davies — É difícil expressar o que fazemos — tanto porque não nos é permitido falar sobre a 
maioria dos projetos de que participamos, como porque fazemos algo diferente sempre. Talvez 
seja mais fácil dizer que somos quatro amigos que eram planejadores em lugares diferentes ao 
redor do mundo. Sempre pensávamos que queríamos trabalhar juntos algum dia. Por isso, 
esperamos a hora certa para isso acontecer, ou seja, quando estivéssemos vivendo no mesmo 
lugar. Até que chegou o momento em que percebemos que não precisaríamos esperar, 
poderíamos fazer isso de qualquer jeito. Trabalhamos com marcas, agências e pessoas e as 
ajudamos com estratégias, criatividade e fazendo coisas. 
 
M&M — Como a idéia da empresa surgiu e como ela nasceu de fato? 
 
Davies— Nós (os quatro sócios) sempre quisemos trabalhar juntos e sabíamos que os clientes 
gostariam de ter acesso a uma rede global de pensadores sem ter de pagar por uma grande 
agência. Temos custos muito baixos, são apenas quatro laptops. Mas podemos estabelecer 
qualquer rede global de cérebros, experiências e imaginação. O surgimento aconteceu por e-
mail, pela internet. A primeira vez que nos reunimos fisicamente foi em Miami, há dois anos. 
Tivemos muitos encontros e nos acertamos. No começo era engraçado e um pouco desastroso. 
E, para ser honesto, continua assim. A distância torna as coisas difíceis, já que não 
trabalhamos juntos o tempo todo e fazemos nossos próprios trabalhos separadamente. Se não 
tomarmos cuidado, podemos nos esquecer facilmente uns dos outros. 
 
M&M — Como as idéias propostas e discutidas dentro do Open Intelligence Agency 
são usadas pelo mercado? 
 
Davies — Nossas relações são confidenciais. Estamos constantemente trabalhando com 
clientes que têm relações com agências e, por isso, eles não querem que ninguém saiba que 
os estamos ajudando também. Pessoalmente, acho que as agências gastam muito tempo 
alardeando sobre quem trabalha com elas. Eu preferiria saber o que elas pensam sobre as 
coisas. Portanto, preferimos não falar sobre isso. 



 
M&M — Quais conquistas nestes pouco mais de dois anos de Open Intelligence 
Agency o deixam mais orgulhoso?  
 
Davies — Bem, não sei exatamente. Sou provavelmente o menos dedicado membro do nosso 
grupo. Mas estou orgulhoso da maneira com que desenvolvemos nosso programa de 
conferências, chamado Interesting (www. interestingSOOS. corri). Ele começou como uma 
idéia minha, que era tola, mas que a Emily pegou e transformou em um plano sustentável. Ela 
criou a estrutura e um comitê de organização e começou com o Interesting South, em Sidney. 
Agora, há conferências em Londres, Amsterdã, Nova York, além de outras planejadas. O 
projeto é interessante porque não se refere a nada profissional, nada de trabalho, publicidade 
ou marketing. É apenas sobre paixões pessoais e coisas que a gente acha interessante. E foi 
deliberadamente construído não para fazer dinheiro, mas para ser uma comunidade 
organizada e generosa, sem lucros ou patrocinadores. 
 
M&M — Quais são as ambições da Open Intelligence Agency para o futuro? 
 
Davies — Diversão. Fazer um bom trabalho. Inventar coisas. E continuar caminhando. 
 
M&M — Como foi sua trajetória profissional? 
 
Davies — Comecei na propaganda há 20 anos, justamente quando estava acabando o grande 
e glamoroso período da publicidade britânica. Era uma agência chamada Yellowhammer, que 
quebrou de maneira espetacular enquanto eu trabalhava lá. No início eram 300 pessoas e, 
quando saí, apenas 20. Só que todo o caos tornou tudo aquilo tremendamente divertido. 
Depois, fui para o braço londrino da TBWA, onde fiquei por alguns anos e, então, para uma 
agência que tinha o memorável nome de Delaney Fletcher Slaymaker Delaney Bozell. A partir 
daí, tive um ano realmente ruim na Leo Burnett antes de me mudar para a Wieden + Kennedy 
em Portland, em 1996, onde fiquei por cinco anos, e depois na mesma agência em Londres, 
até 2005. Fiquei com a Nike diretamente por um ano e desde que saí, estou como freelancer e 
consultor, junto com meus colegas da Open Intelligence Agency. 
 
M&M — Como foi sua experiência em agências de publicidade?  
 
Davies — Trabalhei na maioria dos departamentos. Comecei como mídia, virei gerente de 
contas e, finalmente, fui para o planejamento, justamente quando a função de gerente de 
contas começou a envolver muito trabalho e encontros com clientes em situações sociais. 
Quando planejador, fiz muitos trabalhos no digital para Coca-Cola, Nike, Microsoft, Miller, 
Honda e Nissan. E muitas outras contas menores. Acredito que as coisas mais famosas em que 
trabalhei são as grandes campanhas da Honda, como a "Cog". Agora o que quero é trabalhar 
naquilo que está por vir. Aproveitar as habilidades obtidas do mundo da publicidade e aplicar 
em outros lugares. 
 
M&M — O que acha do atual modelo de agências? 
 
Davies — Sempre é tempo para um novo modelo de publicidade. Mas só para algumas 
pessoas e algumas agências. É sempre bom lembrar que você não pode criar um modelo único 
de publicidade que funcione em todo e qualquer cenário. E é especialmente bom lembrar que 
são naturalmente boas em criar comunicação e intuitivas sobre o entendimento do que o 
público vai achar interessante não operam de acordo com as regras tradicionais da 
publicidade. Todas essas coisas que você leu sobre como criar boa comunicação são 
elaboradas para gente que não faz isso naturalmente. As pessoas de grande comunicação 
criam sua própria maneira de trabalhar. Elas não seguem alinhadas às metodologias e 
ferramentas de algumas redes globais de comunicação. 
 
M&M — Qual sua avaliação sobre a publicidade atual?  
 
Davies — O fato é que existem algumas coisas que estão gerando a necessidade de um novo 
modelo. Uma delas é que as pessoas não gostam de publicidade. O que é muito justo, já que a 



maior parte são coisas estúpidas, insultantes e um desperdício de tempo e atenção. Então, 
quando as pessoas têm a opção de não assistir à propaganda, assim o fazem. Nos últimos 
tempos essa tendência cresceu até praticamente atingir o ponto de não se ver nada. A melhor 
televisão do mundo está sendo feita por emissoras sem publicidade. Outro fator que pesa é 
que as empresas também não gostam de publicidade. É caro e ninguém sabe se está 
funcionando ou não. É realmente difícil fazer isso bem-feito, e fazer bem-feito neste caso 
significa trabalhar com gente não confiável e gastadeira. Costumava-se dizer que as empresas 
precisavam de publicidade cara para fazer as pessoas conhecerem seus produtos. É uma 
grande mentira. Para muitos clientes, provavelmente, agora é melhor investir na criação de 
serviços extras ou melhorar a qualidade dos produtos do que investir dinheiro em marketing. 
Para terminar, a cultura também não gosta da publicidade. Nas culturas mais influentes, a 
propaganda costumava ser uma das coisas mais interessantes que existiam. Era algo cheio de 
novas idéias, novas técnicas, um grande escape para pessoas criativas fazerem coisas novas. 
Isso é menos verdadeiro agora. A web e todo o resto do digital indicam que hoje existe todo 
tipo de saída para a criatividade. Conforme a publicidade se torna menos efetiva, ela invade 
mais espaços em nossas vidas. E menos gostamos dela. 
 
M&M — O que você acha de conceitos muito comentados no último Festival de 
Cannes, como Big Ideas e Storytelling? 
 
Davies — Não estive no festival. Uma vez fui convidado a ir lá como escritor. Foi a experiência 
mais horrível da minha carreira. Não volto nunca mais. É a ocasião mais nociva e auto-
indulgente do ano, por parte de uma indústria nociva e auto-indulgente. Enquanto Cannes 
tiver sucesso, a publicidade estará perdida. Big Ideas é uma perda de tempo. É um dos 
sintomas de uma indústria que está mais conectada com seus clientes do que com o público-
alvo. Big Ideas são necessárias para organizações globais, mas completamente entediantes 
para pessoas reais. E a outra qual é? Storytelling? Eu não sei o que eles querem dizer com 
isso, mas se eles afirmam que Storytelling é algo bom, então, obviamente, é verdade. 
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