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Em meio a sua visita ao Brasil, Brian Fetherstonhaugh, chairman e ceo da OgilvyOne mundial, 
conversou com o propmark sobre as novidades mundiais em marketing de relacionamento. 
Para o executivo, o mercado brasileiro é muito próspero e tem potencial a ser explorado ainda. 
Em relação às novas tecnologias, Fetherstonhaugh destacou o ponto-de-venda digital que 
poderá ter sucesso no País, assim como já ocorre na China e Japão. Mas o chairman e ceo da 
OgilvyOne não descartou a relevância da mala direta, que ainda tem seu poder de 
comunicação. Veja os principais trechos da entrevista. 
 
Brasil 
 
“Estou elaborando o plano de crescimento da OgilvyOne para daqui a cinco anos (2009-2014). 
Estou gastando mais tempo em lugares que nós acreditamos que tenham possibilidade de 
crescimento. A China é importante, assim como os Estados Unidos e Reino Unido, mas o Brasil 
está no topo em relação ao que acreditamos ser um potencial de negócios para nós. Há 
algumas razões para isso: é um grande mercado para todas as comunicações. Os brasileiros se 
interessam e são abertos à tecnologia. Mas, em relação ao investimento publicitário no Brasil, 
menos de 4% da verba vai para o digital (internet e mobile). Por isso, há uma tremenda 
oportunidade para aumentar essa porcentagem porque, apesar dos anunciantes gastarem só 
4%, os consumidores consomem mais de 20% de mídia digital. Então, há uma grande chance 
a ser trabalhada no período de cinco anos. O mercado já está pronto e também temos uma 
família Ogilvy forte aqui com marcas fortes, tanto globais quanto locais.  Nós estamos mais do 
que felizes e este é um mercado maravilhoso para trabalhar com digital.” 
 
Search marketing 
 
“Também existe uma oportunidade extra aqui para search marketing e parte de nossa 
estratégia global é fazê-lo. Search marketing pode ser muito eficaz tanto por seu baixo custo 
quanto por sua rapidez em atingir as pessoas. Nós nos interessamos bastante em fazê-lo no 
mercado brasileiro e isso é uma parte relevante em nosso plano de crescimento aqui. Os 
negócios em search marketing no Brasil quase dobram a cada ano. Nos Estados Unidos e no 
Leste Europeu, o search marketing está crescendo um pouco, mas não como no Brasil. Aqui o 
aumento é rápido porque os anunciantes acham muito interessante para os negócios e, por 
isso, está ficando muito popular.” 
 
Mobile marketing 



 
“Um pouco mais para frente, vamos focar em mobile marketing porque o mercado ainda não 
está pronto. Acredito que a partir de 2011 teremos uma tremenda oportunidade, não apenas 
para ações de um simples SMS, mas para coisas mais interessantes, como vídeo.” 
 
Redes sociais 
 
“Talvez o mercado brasileiro seja o mais avançado no mundo em redes sociais. A China é 
forte, mas acho que o Brasil é mais devido à forma como os brasileiros se relacionam com 
seus amigos e familiares, que acabam sendo transferidos para as redes sociais. Por isso vemos 
o sucesso da penetração do Orkut aqui em comparação com outros países.”  
 
TV + internet 
 
“Aqui uma das grandes oportunidades é trabalhar com a TV, que é uma mídia que tem muita 
força. Então, por que não trabalhar TV com internet? Nos Estados Unidos, por exemplo, não 
havia o hábito de usar mensagem de texto no celular até o ‘American Idol’ [programa de 
calouros], no qual o público votava por meio do celular no seu candidato preferido. Eu penso 
em como será a conexão entre celular, internet e televisão no Brasil daqui a um ou dois anos. 
Elas têm de parar de brigar entre si e passarem a trabalhar juntos, o que será muito 
interessante.”  
 
PDV 
 
“Eu tenho visto algumas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo que ainda não vi no 
Brasil. Uma delas é o ponto-de-venda digital. Antes, você via em uma loja um pedaço de papel 
escrito: sapatos em liquidação. Já com o ponto-de-venda digital [uma tela digital], você pode 
ter uma coisa pela manhã e outra diferente à noite. Você pode mudar, botar uma foto ou 
movimento. E há modelos mais avançados que mudam de acordo com o reconhecimento facial 
do cliente que, ao se aproximar da tela, identifica o sexo da pessoa e mostra a informação 
conforme interesse daquele público. Isso já acontece no Japão e na China, que são mercados 
mais avançados nessa tecnologia. Isso é o que chamamos de brand experience.  Outra 
questão é que todo brasileiro tem um celular e pode haver ações em pontos-de-venda que 
utilizem o aparelho. Não é necessário criar novas tecnologias nas lojas, as tecnologias é que 
ainda não foram postas dentro delas. O que o marketing precisa fazer é juntá-las.”  
 
Base de dados 
 
“Estamos felizes porque aqui na OgilvyOne temos uma base de dados com mais de 25 milhões 
de nomes, com endereços corretos e as preferências das pessoas, o que está disponível para 
nossos clientes. Nós acreditamos que a base de dados é o combustível para o bom marketing. 
Eu acho que existe uma falha no mercado brasileiro nesta área. E não é apenas em relação à 
disponibilidade dos dados, mas, sim, uma base de dados de qualidade.”  
 
E-mail e SMS 
 
“Em geral, acredito que para fazer e-mail marketing é preciso, no mínimo, que a marca 
ofereça ao cliente a oportunidade dele sair do mailing. E principalmente quando falamos de 
celular, já que é um item muito pessoal, quase uma parte do corpo. Afinal, se o mobile 
marketing for invasivo, é prejudicial. Agora se a ação é bem feita, é fantástica. Nós alertamos 
nossos clientes a terem permissão para fazer mobile marketing porque, até o momento, é a 
mídia mais íntima que existe.”  
 
Mala direta 
 
“Muitas das aplicações da mala direta migraram para o e-mail por muitas razões: e-mail é 
mais rápido, você pode mudá-lo e não toma muito tempo para fazê-lo. Mas acredito que a 
mala direta ainda tem sua importância porque o seu diferencial é ser touch mail 
[correspondência tocável]. É uma mídia especial. Costumo dizer que se você me mandar várias 



malas diretas sobre guitarras (para o entrevistado, assunto de grande interessante), ótimo. 
Mas se você me mandar apenas uma sobre joia para homem, será muito. Discordo quando 
ouço que a mala direta acabou. Ela achará, no futuro, o seu espaço.”  
 
Twitter 
 
“É uma ferramenta de sucesso e as pessoas ainda têm curiosidade sobre seu funcionamento. 
Acho que o Twitter ainda está achando maneiras de se tornar comercialmente viável. Mas 
percebemos que os adolescentes não são tão interessados por ele como os jovens adultos, 
entre 20 e 30 anos. Acho que ele também achará seu espaço.”  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 jun. 2009, p. 15.  


