


Julho de 2010. A Ogilvy&Mather Brasil conquista 10 Leões no 

Festival Cannes Lions, torna-se a segunda agência brasileira mais 

premiada no evento e ajuda a Ogilvy a ser a mais premiada no 

mundo. Na carteira de clientes, conquistou até agora neste ano as 

contas de L'Occitane e Jac Motors. Em ações de impacto, lançou 

o jogador Ronaldo no Twitter para a Claro. Ainda no primeiro se-

mestre de 2010, a Ogilvy ocupou a oitava posição no ranking das 

maiores agências do País, de acordo com o Ibope, com um fatu-

ramento bruto de R$ 714,8 milhões."Somos o ouro da coroa da 

rede Ogilvy. Além disso, esses resultados são uma sinalização para 

o mercado de que voltamos a ser uma das quatro agências mais 

criativas do Brasil. Não se trata de uma onda, de um momento, 

queremos mais e mais. Queremos crescer cerca de 20% este 

ano", diz Sérgio Amado, chairman do board do Grupo Ogilvy 

Brasil, o quarto maior da rede, atrás dos EUA, China e Inglaterra. 

Por pouco tempo, garante Amado: "Em 2012, passaremos a Ingla-

terra e seremos o terceiro maior" 

Não foi apenas em Cannes que o trabalho criativo da Ogilvy 

apareceu. A agência faturou troféus no Clio, One Show, El Ojo, 

Fiap, Prêmio Abril, CCSP Abemd (Associação Brasileira de Ma-

rketing Direto) e Colunistas, entre outros. Com os prêmios con-

quistados, a Ogilvy Brasil retorna ao Red Hot Cadre Awards, o 

ranking dos dez escritorios mais Criativos da rede."Não entráva-

mos para o Cadre há quatro anos", diz Amado, chairman desde 

1997. "Ganhamos prêmios porque nos foi pedido. O Khai Meng 

Tham (diretor mundial de criação e chairman do conselho mun-

dial de criação) é fanático por prêmios 

e mudou a diretriz da rede. Antes, não 

era um foco prioritário, mas já que ele 

pediu, fizemos", diz Luiz Leite, CEO da 

Ogilvy Brasil. "Isso é bom, porque nos 

coloca no patamar dos projetos e ebit 

globais. Gostamos de conference calls, 

tiramos isso de letra", diz Ramos, que 

está na agência desde 2007, depois de 

trabalhar 12 anos nas agênciasY&R de 

Lisboa, Madri e Miami e na Lowe 

de Nova York. "O mercado brasi-

leiro é muito umbilical. Queremos 

brigar com qualquer agência do 

mundo", completa Musa, diretor-

geral da Ogilvy & Mather Brasil 

desde 2007. 

Apesar da garra de seu corpo 

diretivo, Amado não se dá por 

satisfeito. Está entre os objetivos 

conquistar uma conta de banco, 

de cerveja, e recuperar a do cartão 

de crédito American Express, cuja 

operação no Brasil foi adquirida 

pelo Bradesco e incorporada aos 

cartões do banco. "Trabalha-

mos para eles por mais 

de 20 anos. E um sonho 
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sem a cara do velho. E isso deu uma tremen-

da liga para toda a agência", diz Leite. "Tanto 

que o 'David' virou um jargão, aqui se tornou 

comum ouvir 'ah essa idéia não é David'", diz 

Ramos. Para Renato de Paula, diretor-geral da 

OgilvyOne Brasil e América Latina, o novo 

posicionamento mudou também o modo 

como a agência pensa a comunicação. "De-

pois disso, a solução do problema nasce de 

forma integrada, facilitando a interação da 

marca com o consumidor Ou seja, tornamos 

o que é complexo algo simples". 

Transformar um conceito em cultura não é da 

noite para o dia, reconhece Musa. "O posicio-

namento foi incorporado pelo RH e qualquer 

pessoa que queira trabalhar nessa agência tem 

que ter perfil David", diz. "Mudamos a mídia 

inteira com a chegada do Gustavo Gaion, 

que assumiu a diretoria nacional de mídia em 

houve a reforma do escritório em São Paulo mudamos o modo março de 2008. Fizemos mudanças no plane-

de ser da agência. E coincidentemente naquele ano comemo- jamento, na criação, e sempre estamos mudando. Foi quando Miles 

rávamos os 60 anos da Ogilvy", conta Musa. "Tivemos coragem Young recebeu a edição do Advertising Age com a promessa de 

para mudar em um momento em que as coisas estavam bem. que aquelas metas se tornariam realidade em 2012. Então nós con-

Sempre ouvíamos grandes nomes falarem que David Ogilvy é seguimos isso depois de apenas um ano e meio", diz Musa. 

um dos papas da publicidade atual e sem-

pre exploramos muito pouco isso. Pensa-

mos em como poderíamos desfrutar de 

um ativo que os outros faziam, e nós, não. 

Foi aí que surgiu o conceito. Quem mais 

pode falar do David de forma íntima se-

não nós mesmos?Todo mundo pode falar 

do Ogilvy, mas falar do David só a gente 

pode. E tudo o que ele disse cerca de 40 

anos atrás é muito contemporâneo. Então 

juntamos esses fatos para encabeçar nos-

sa maneira de ser O 'Being More David' é 

para cada um buscar o seu David interior", 

explica Leite, que trabalha na Ogilvy Brasil 

há 29 anos e é CEO desde 2006. 

Desde então, o conceito passou a pautar 

o dia-a-dia: do processo de seleção de-

senvolvido pelo RH às apresentações aos 

clientes. "Trouxemos a essência do David 

novamente, completamente repaginada, 



filmagem enquanto o Anselmo vai para uma reu-

nião de alinhamento com o cliente", conta Musa, 

que sempre trabalhou no atendimento. "Acaba-

mos construindo um ambiente colaborativo, mas 

ao mesmo tempo caótico. Acredito que o caos, em 

certa medida, é bom. Assim, acabamos contagiando 

os profissionais em todos os níveis." Ramos com-

plementa: "Todo mundo é responsável pelo que a 

agência coloca na rua. Além disso, a gente gosta 

que o cliente entre na nossa cozinha. Gostamos 

de envolvê-lo nas primeiras idéias criativas, porque 

é ele que entende realmente do negócio. Assim, 

a apresentação torna-se uma reunião de trabalho, 

mais do que uma mera apresentação." 

Para Amado, essa simplicidade faz com que a agên-

cia tenha uma boa relação com os clientes. "Essa 

história de parceria não existe, porque não queremos criar um 

muro divisor com o cliente. Somos um prolongamento da mar-

ca do cliente, um único ser A UnileverOgilvy é uma única opera-

ção, assim como Kimberly-ClarkOgilvy, ClaroOgilvy, e por aí vai", 

diz. Mas o trabalho criativo só acontece graças ao clima saudá-

vel da agência, especialmente, entre as lideranças. "Construímos 

um programa de Recursos Humanos para trazer a felicidade na 

agência. Essa galera que está aí trabalha duro, e queremos que 

eles se sintam bem aqui." 

Para ele, a conquista se deve a alguns fatores estratégicos. O 

primeiro chama-se Sérgio Amado. "Aqui, o mérito é de quem 

faz. Isso é Sérgio Amado. Em Cannes, ele disse:'Esse momento 

é de vocês'. Reconhecer o trabalho do outro faz com que o 

projeto seja pessoal para qualquer um que está aqui. Por isso, 

o comprometimento da equipe". O segundo fator é a diversi-

dade do corpo diretivo da agência. "Eu sou despachado, o Sér-

gio é de outro jeito, o Anselmo de outro e o Luiz nem se fala. 

Isso faz nosso trabalho ser diferente/Terceiro, a dupla Musa e 

Ramos. "No nosso caso, um mais um dá três. Eu acompanho 



Para ter esse espírito renovado, a Ogilvy aposta em jovens 

talentos. Pela segunda vez, a agência foi a patrocinadora do 

Portfolio Night, um evento que acontece em 39 países, onde 

estudantes apresentam seus trabalhos a diretores de criação. 

Em São Paulo, 90 inscritos mostraram seus portfolios para 30 

criativos das principais agências do País. Ramos e Musa enca-

beçaram o projeto e estiveram presentes para falar sobre a 

importância do Portfolio Night no calendário de eventos da 

propaganda mundial. Além disso, a Ogilvy tem uma parceria 

com a Miami Ad School, e a cada três meses recebe quatro 

estudantes estrangeiros para estagiar na agência. Musa é sucin-

to: "E mais fácil formar talentos do que pegar os que já estão 

prontos." 

Mas a agência também é lugar de descontração e, principalmente, 

celebração. "Achamos importante a comemoração de pequenas 

conquistas e por isso decidimos fazer as festas", diz Ramos. "Tra-

balhamos muito e comemoramos pouco. Por isso, no começo do 

ano disse para o pessoal que queria criar motivos para comemo-

rar todo mês. Em julho, tivemos nossa quarta festa. Celebramos 

nossos 10 Leões e a conta de jac Motors", diz Musa. 

"O desafio para 2011 é que não se torne um ano de ressaca. 

Como? Mantendo o mesmo ritmo. Basicamente, vivendo os ensi-

namentos do David no dia-a-dia, trabalhando de forma colabora-

tiva, e acreditando muito. Ainda mais agora, com razões concretas 

para acreditar", conclui Ramos. 



Claro Ronaldo 
Em maio, a Claro contratou o jogador Ronaldo para falar de 

futebol e de outros assuntos no Twitter. Nos meses de maio, 

junho e julho, o Twitter da Claro teve seu nome alterado 

de @ClaroBrasil para @ClaroRonaldo e foi um tremendo 

sucesso. Até o final desta edição, o Twitter da Claro tinha 411 

mil seguidores. Nas palavras de Amado, "transformamos o 

Ronaldo em um veículo de mídia". 

No mês seguinte, a Ogilvy estreou a primeira campanha 

estrelada por Ronaldo para comunicar a escolha do 

jogador pelo Claro Sob Medida, plano pós-pago que 

o cliente pode escolher da forma como preferir as 

quantidades de minutos em ligações, torpedos e 

dados. O conceito é trabalhado na campanha em 

depoimentos de Ronaldo, como "na Claro, sou 

eu que faço a seleção". A campanha é com-

posta por comerciais de 30 segundos 

e vinhetas de cinco segundos de 

duração, veiculados nacionalmente 

em tevê aberta e paga, além de 

revista, internet e cinema, e di-

vulgações regionais em jornais 

e rádios. 



América Móvil 
Desde 2008, a Ogilvy tem a conta da operadora de telefonia 

celular Claro. Em janeiro, a agência venceu a concorrência da 

América Móvil, grupo de telefonia móvel presente em 17 países 

da América Latina e controladora da Claro. Lançada em abril, 

a campanha celebrava os mais de 200 milhões de clientes da 

América Móvil na região. Com o conceito "200 milhões de 

momentos", o filme reproduzia uma sequência de 50 cenas que 

retratam 50 maneiras inusitadas de dizer "eu te amo", como 

falar ao telefone, dar um sorriso ou mandar um SMS, assoprar 

o machucado da filha, entre outros.Veiculado em tevê aberta e 

por assinatura e também nos cinemas, o filme de um minuto foi 

exportado para a Argentina, Chile, Colômbia, El Salvador, Equa-

dor, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, 

Paraguai, Peru, República Dominicana, Porto Rico e Uruguai. 

Fraldas Turma da Mônica 
Para destacar os principais diferenciais das fraldas Turma da 

Mônica, a primeira com tecnologia respirável, além de ter 

velcro macio, cintura elástica e proporcionar 12 horas de 

proteção, a Ogilvy criou um jingle para o filme "Serenata". No 

comercial, o jingle contrasta a rotina de bebês que usam uma 

fralda comum com a das crianças vestidas com fraldas Turma 

da Mônica. A Kimberly-Clark Brasil, fabricante do produto, 

investiu R$ 7 milhões na campanha. A marca detém 24% de 

participação em valor do segmento. 

Tang Esquadrão Verde 
Tang lança o Esquadrão Verde Tang, um movimento de crian-

ças que querem mudar, o mundo para melhor, que se preo-

cupam com o planeta e curtem o lado aventureiro de lutar 

pelo meio ambiente. O hino "Reciclar é transformar" defende 

que reciclar é reaproveitar materiais de uma forma criativa e 

divertida. A Ogilvy produziu um filme tipo videoclipe de um 

minuto veiculado em tevê aberta e por assinatura, convocando 

as crianças a se tornarem agentes desse movimento no site 

www.esquadraoverdetang.com.br. Os agentes transformam o 

mundo por meio de missões sobre reciclagem. Participando 

de tais missões, os agentes acumulam pontos que, depois, 

http://www.esquadraoverdetang.com.br.Os


Em setembro de 2009, a Ogilvy lançou o Mini Bis, nova versão 

do chocolate Bis em pequenos quadradinhos. O filme "Sapa-

to" mostra um rapaz dentro do metrô, comendo Mini Bis. De 

repente, as luzes se apagam e, no lugar do Mini Bis," aparece 

um tênis azul. Desconfiado, ele tenta achar o dono do outro 

pé, mas todos os passageiros estão calçados com apenas um 

pé do mesmo tênis que surge nas mãos do garoto, impossibili-

tando a identificação do culpado. Esse filme traduz o conceito 

"Desconfie de todos", nova assinatura da marca, que mostra o 

que as pessoas são capazes de fazer para comer um Bis. 

Sonho de Valsa 
Em maio, a agência lançou o mais novo filme da marca de 

bombons Sonho de Valsa. Com duração de 30 segundos, o 

filme foi criado em preto, branco e pink, cor característica da 

marca, que mostra o cotidiano de um casal de namorados. No 

carro, o rapaz abre o espelhinho para ela passar o batom. No 

cinema, ele percebe que ela está com frio e coloca seu casaco 

sobre seus ombros e assim por diante, trabalhando o conceito 

de que é nos pequenos gestos do dia-a-dia que se constrói um 

grande amor. A campanha conta também com exibições em 

salas de cinema, tevê paga e internet. 

Magazine Luiza 
Em setembro de 2008, a Etco Ogilvy, unidade de varejo do grupo 

com sede em Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, 

estreou a campanha de lançamento das 50 lojas do Magazine Lui-

za na Grande São Paulo. O filme "Sinais", de um minuto, começa 

com o apresentador Fausto Silva em um helicóptero, sobrevoan-

do a Grande São Paulo. Enquanto isso, lá embaixo, 200 figurantes 

e funcionários da rede estão em pontos famosos da cidade de 

São Paulo, formando ícones que representam alguns valores do 

Magazine Luiza. O sorriso significa o bom atendimento, enquanto 

o coração se refere ao jeito carinhoso como a empresa recebe 

os seus clientes. Um cifrão mostra que o melhor preço é outra 

preocupação da rede para agradar o consumidor. O comercial se 

encerra com o slogan do Magazine Luiza:"Vem ser feliz". 

Em março deste ano, o Magazine Luiza lançou a promoção 

"Chutou, ganhou", em que os consumidores podiam ganhar 

casa, carro zero e diversos eletrodomésticos até o dia 30 de 

junho. No filme, Faustão aparece em um 

estádio de futebol ao lado de um dos 

sorteados pela promoção. Assistido por 

uma calorosa torcida, o consumidor se 

prepara para fazer os gols que lhe garan-

tirão os prêmios.A campanha é com-

posta por filme, anúncios, spots, hotsite, 

material de ponto-de-venda, mala direta, 

mídia exterior e merchandising, que 

exploram o conceito "você com tudo 

novo para torcer pelo Brasil". 



Motorola U2 
Lançada em março de 2009, a campanha "Também somos 

loucos por U2" para a Motorola mostra depoimentos reais 

de pessoas que são fanáticas pela banda irlandesa e que já 

fizeram de tudo para estar perto de seus ídolos - Bono Vox e 

sua trupe. O objetivo era anunciar o conteúdo completo do 

álbum do U 2 " N o Line on the Horizon" nos novos celulares 

da família MOTOROKR. Era a primeira vez que o U2 lança-

va um CD em aparelhos celulares simultaneamente. Para a 

realização da campanha, foram selecionados quatro fãs do U2, 

do Brasil, Argentina,Venezuela e México. Eles viajaram para 

Buenos Aires, onde gravaram seus depoimentos para a ação 

da Motorola.Todas as cenas aconteceram na vida real e foram 

reinterpretadas pelos fãs para o filme. Entre elas, o brasileiro 

mostra uma pilha feita com sua coleção de itens da banda, 

como livros, LPs, CDs, folhetos e DVDs. O slogan "Também 

somos loucos por U2" estampou veículos de comunicação do 

Brasil em todos os formatos de mídia, incluindo as principais 

revistas, sites, redes de relacionamento, entre outros. 

Motorola Fergie 
A cantora Fergie, então garota-propaganda da Motorola, foi 

clicada pelo fotógrafo David LaChapelle para apresentar ao 

mercado o celular MOTOROKR U9. Como parte da estraté-

gia de divulgação do novo aparelho, a Ogilvy criou um pôster 

exclusivo da cantora para a revista Rolling Stones, além de 

uma cartela de adesivos. Na edição de março de 2008, a publi-

cação trouxe sete páginas de Motorola, sendo seis sequenciais 

e uma ao final."Faça seu próprio pôster da Fergie, porque o 

celular dela a gente já fez para você", diz a campanha. 



Unilever 
Com o objetivo de levar vitalidade para o dia-a-dia dos consu-

midores, a Unilever lançou campanha que reforçava a missão 

corporativa da marca. Baseada em quatro pilares da compa-

nhia - potencial humano, autoestima, saúde e envolvimento 

comunitário cada item associado aos elementos da logo-

marca da Unilever, a campanha teve nove versões de filmes 

em tevê a cabo e quatro em aberta. Quatro dos 25 elementos 

que integram a logomarca da companhia estão presentes nos 

filmes, e também na mídia impressa nas principais revistas do 

País:"Flor" (autoestima),"Colher" (saúde),"Abelha" (trabalho 

comunitário) e"Sol" (potencial humano). A campanha ficou no 

ar em 2009, ano em que a Unilever completou oito décadas 

de atuação no Brasil. 

Hellmann's 
No ano passado, a Ogilvy fez o filme em que esclareceu 

que uma colher de sopa de maionese Hellmann's tem 

apenas 40 calorias, muito menos do que pensa a maioria 

das pessoas. Em pesquisa realizada pelo Instituto Millward 

Brown para a campanha, 97% dos entrevistados conside-

raram a informação de que maionese tem poucas calorias 

muito relevante. Para levar essa mensagem ao consumidor, 

o filme criado pela Ogilvy retrata pessoas comuns em seu 

cotidiano, que se surpreendem com as calorias contidas 

no alimento. A comunicação foi também veiculada na in-

ternet, cinema, revistas, mídia exterior e pontos-de-venda. 



Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 55, n. 713, p. 56-68, ago. 2010.




