
Time da Ogilvy One
é o primeiro da área
de publicidade a se
instalar em um dos
principais pólos de

tecnologia do Brasil

POR MIRELA TAVARES

time de produção tecnológica da
Ogilvy One lança âncora no Porto
Digital, em Pernambuco. Mas essa
parada é apenas o começo para
uma série de outras "viagens" da

empresa de comunicação interativa da Ogilvy Brasil.
Às margens da capital pernambucana, Recife, o
Porco Digital é uma espécie de Vale do Silício do
Nordeste, só que em formato de ilha, onde está um
dos principais pólos de tecnologia do país, reunindo
hoje uma centena de empresas do setor e quase 4 mil
profissionais de TI. Só para comparar, em Recife são
cerca de 12 mil profissionais desse segmento.
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A escolha do Porto Digital se deu por uma
combinação de fatores. O local há oito anos
foi totalmente restaurado pelo governo de
Pernambuco, que garantiu - além de uma
infra-estrutura de redes de cabeamento.
telefonia e fibras óticas - incentivos fiscais para
empresas de tecnologia que ali se instalassem.
As organizações contam ainda com a parceria
direta da Universidade de Pernambuco, que
fornece profissionais altamente qualificados,
envolvidos com pesquisas e desenvolvimento
de novas tecnologias e por um custo muito
mais atrativo do que mercados como São
Paulo.

"Tecnologia é o negócio deles e o nosso é
comunicação" diz Renato De Paula, diretor
regional da Ogilvy One para América Latina. É
exatamente por essa diferença que ele justifica a
importância de a agência estar presente em um
ambiente tecnológico intenso."Ganhamos com
preço, qualidade de tecnologia e velocidade"diz
De Paula, atento, principalmente, ao expertise
desse pólo, concentrado em tecnologia de
internet e games.

De Paula afirma que com essa decisão a equipe
de produção tecnológica da Ogilvy One dobrará
de tamanho, começando com 15 profissionais
no local, mas será mantida uma equipe menor
em São Paulo. Com essa nova estrutura, que
começa a funcionar efetivamente em novembro.
De Paula espera navegar por mares mais abertos,
com uma entrega de produção mais rápida e
com mais qualidade, o que vai permitir ampliar
o volume de trabalho e, conseqüentemente, ir à
conquista de mais clientes. Como as aquisições
necessárias para o funcionamento já foram feitas
e ainda se está na fase apenas de implantação,
De Paula acredita que a crise econômica não

será problema para esse investimento. "Pelo
contrário, encaramos como uma oportunidade."

Um dos motivos da opção por Recife é que os
profissionais dessa área em São Paulo são muito
mais caros hoje do que há três anos. "O mercado
está inflacionado, o que ainda não aconteceu em
outras regiões,então enxergamos essa mudança para
Recife como uma vantagem para a agência, mas, na
verdade, ganha todo mundo diz. Dessa forma, toda
produção de banners, sites, hotsites, mobile, entre
outras coisas relacionadas com tecnologia digital,
será feita no Porto."O atendimento,relacionamento
com cliente, planejamento estratégico e criação, no
entanto, continuam em São Paulo','conclui. P
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