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Nem Rússia, nem Índia, nem mesmo a poderosa China: nenhum dos outros BRICs deve render 
tão boas notícias para a americana Ogilvy neste ano crítico quanto o Brasil. A rede de 
publicidade, serviços de marketing e relações públicas que pertence ao segundo maior 
conglomerado de comunicação do mundo, o europeu WPP coloca suas apostas no mercado 
brasileiro, o único entre os emergentes que recebe incentivos do governo para fomentar o 
consumo, segundo o presidente mundial da Ogilvy, Miles Young. O executivo, que assumiu o 
posto em janeiro, depois de viver 13 anos em Hong Kong comandando a operação de Ásia e 
Pacífico, escolheu o Brasil para começar, na semana passada, um giro pelos principais 
escritórios da Ogilvy no mundo  
 
"Entre os BRICs, o Brasil deve apresentar o melhor desempenho para a Ogilvy este ano", diz 
Miles. No ano passado, o país ultrapassou a Alemanha e se tornou a quarta operação da Ogilvy 
no mundo, depois de Estados Unidos, Inglaterra e China. Animado com a alta de cerca de 20% 
na receita brasileira em 2008, contra um crescimento de 11,5% da rede em todo o mundo, o 
executivo espera que o Brasil cresça pelo menos 9% em 2009. Já em nível global, não há 
estimativas oficiais para a receita da Ogilvy em 2009, mas os melhores prognósticos não vão 
além de 4%. No mês passado, a empresa cortou 10% da sua equipe na América do Norte, 
algo em torno de 120 pessoas, segundo Miles.   
 
Enquanto isso, no Brasil, o faturamento de janeiro cresceu 14% sobre o mesmo período de 
2008 e o presidente no país, Sergio Amado, estuda aquisições. "Todo o dinheiro que eu 
precisar para comprar novas empresas o Miles vai me dar", brinca Amado, que analisa 
oportunidades principalmente na área de interatividade. Em junho, Amado anunciou que a 
Ogilvy no Brasil teria cerca de R$ 200 milhões para investir em aquisições.   
 
Comprar boas empresas por um preço menor é uma das oportunidades que a crise oferece, 
segundo Miles. Mas, na visão do principal executivo da Ogilvy, existem outras chances a ser 
exploradas nesse momento. Para ele, tudo o que não é publicidade tradicional (anúncios em 
TV, revistas, jornais e rádio) tende a ganhar força. "A tendência é crescer com outros tipos de 
serviços, como marketing direto, relações públicas e ativação (de promoções)", diz. O 
interesse dos anunciantes por essas iniciativas, diz o executivo, não está relacionado apenas a 
um possível custo menor em relação à publicidade tradicional, mas também à chance de gerar 
relacionamento com seu público-alvo. "É uma oportunidade de ouro para as empresas 
conquistarem participação de mercado, a partir de ferramentas que permitam maior 
proximidade com o consumidor", afirma. Entre os principais clientes da Ogilvy estão Coca-
Cola, Unilever, Nestlé, IBM, Cisco e Ford.   
 
O executivo lembra que, mesmo em tempos de crise, as pessoas precisam comer e beber, 
entre outras necessidades básicas. O que significa que a competição não só permanece, como 
se torna ainda mais acirrada se o consumidor se mostra mais criterioso em relação aos gastos.   
 
Miles tem experiência em crises. Durante a turbulência nos "tigres asiáticos", em 1997, ele 
comandava a Ogilvy na Ásia. Nos 13 anos que comandou as operações de Ásia e Pacífico, por 
sinal, a Ogilvy dobrou de tamanho na região. "Naquele momento, em 1997, a crise era mais 
fiscal, de governança, mas na atual, principalmente nos Estados Unidos, há muitas empresas 
vivendo um período de depressão". Nem por isso, diz ele, o consumo está fadado a cair em 
todos os setores. "Existem categorias, como a de fast food, em que pode-se observar aumento 
de vendas."   
 
Para Miles, esta também é a hora de atrair novos talentos de peso para a Ogilvy. "Essa é mais 
uma oportunidade aberta pela crise: encontrar bons profissionais, que foram demitidos ou que 
não estejam satisfeitos", diz ele, afirmando que, a despeito das últimas baixas, a rede busca 
talentos para os escritórios de Nova York, Londres e Hong Kong. Recentemente, o executivo 
convidou o jovem chinês Khain Meng Tham, com quem trabalhou na Ogilvy Ásia e Pacífico, 
para assumir o posto de diretor mundial de criação e chairman do conselho mundial de criação 



da Ogilvy, em Nova York. "Isso reafirma a nossa crença na criatividade", diz Miles. "E o mais 
especial: mostra o quanto não estamos dispostos a fugir de nada, mas sim de nos envolver".   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 fev. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


