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Criação

Força asiática a 
serviço da Ogilvy
Nascido em Cingapura, Tham Khai Meng recebeu no começo de 2009 a missão de 
liderar a criação mundial da Ogilvy, na mesma ocasião em que Miles Young se tornou 
CEO. Os dois vieram da operação asiática. Quase três anos depois, Meng faz um balanço 
do período em que levou a rede a ser a segunda mais premiada do mundo no Festival de 
Cannes. E garante que o escritório de São Paulo é o melhor de toda a rede sob o ponto 
de vista criativo. De passagem pelo Brasil na semana passada, “para ajudar em uma 
grande concorrência”, Meng falou ao Meio & Mensagem. 

Por FELIPE TURLÃO fturlao@grupomm.com.br

Três anos de ogilvy

Fizemos alguns progressos neste perío
do, tanto sob o ponto de vista de criativida
de como de cultura da empresa. Ganhamos 
novas contas e nos envolvemos em pros
pecções importantes — inclusive, vim ao 
Brasil para ajudar em uma grande concor
rência. Neste ano, saímos de Cannes com 
61 Leões, o que nos deixou como a segun
da rede mais premiada do mundo (atrás 
da BBDO). Antes do trabalho que estamos 
fazendo atualmente, a Ogilvy havia sido a 
quinta colocada em 2009, com 42 Leões. O 
prêmio é a métrica que temos para analisar 
essa evolução, e até hoje não apresentaram 
uma maneira melhor de fazer isso. Até por
que os jurados são seus competidores, e são 
eles que estão falando que o seu trabalho é 
bom. Por outro lado, buscamos melhorar a 
efetividade das campanhas, porque, como 
dizia David Ogilvy, não estamos aqui para 

Melhores ideias da ogilvy

Tenho quatro ideias favoritas dentro 
da rede. A primeira é o computador Wat
son, para a IBM, um case de Nova York. 
Lembrase quando o campeão de xadrez 
Garry Kasparov perdeu o jogo contra o 
computador Deep Blue em 1997? O Wat
son é a nova versão dele, com inteligência 
artificial e possibilidade de entender, por 
exemplo, o humor e a ironia, ao mesmo 
tempo que comete seus equívocos, co
mo qualquer outro ser humano. Por trás 
do projeto havia um conceito e até um 
avatar foi criado para as pessoas visua
lizarem Watson. A segunda é a Máqui
na da Amizade da CocaCola, que veio 
da Argentina. Tratase daquela ação na 
qual para inserir a moeda no dispositi
vo, que ficava no alto, uma pessoa pre
cisava se apoiar na outra. Quando con
seguiam, elas ganhavam duas garrafas. 
A terceira é a ação da Guatemala para 
Claro que transformou nomes de cida
des em ringtones, ajudando a construir a 
marca do cliente, que despertou o orgu
lho da cidade em cada pessoa e mostrou 
que a empresa tem a melhor cobertura. A 
quarta ação é da Tunísia. Após a recente 
revolução, donos de empresas de mídia 
e grandes marcas se reuniram para deci
dir fazer algo para encorajar as pessoas  
a trabalharem em prol do novo país (a 
iniciativa foi coordenada pela Ogilvy). 
Assim, por um dia, a mídia viveu como 
se estivesse em 16 de junho de 2014, três 
anos após as primeiras eleições livres, e 
apresentou o país como um lugar demo
crático e moderno. 

reTenção de TalenTos

No caso da Ogilvy, quando cheguei já 
tínhamos muitos talentos. A questão era 
fazer a integração dessas pessoas. O ta
lento às vezes é inato e contagioso. Por 
isso, se alguém faz um grande trabalho 
e contagia os demais, todos acabam se 
empenhando e criando algo interessante. 
O meu trabalho na rede é proteger esses 
talentos. São pessoas que vão onde nin
guém nunca foi. O grande criativo preci
sa explorar, cortar o envelope e ver o que 
tem dentro. Para isso, precisa ser encoraja
do. No contexto da empresa, que é muito 
grande, precisamos seguir pensando ca
da vez mais rápido e correr alguns riscos. 
Ir a lugares aonde os outros não vão. Eu 
acredito que por conta disso, as pessoas 
criativas acabam vindo até nós. É como o 
Vale do Silício para a tecnologia. A Ogil
vy precisa ser atrativa para essas pesso
as e há muito mais gente nos procuran
do agora do que antes.

FiM da ogilvy inTeracTive no Brasil

Se olharmos em volta, tudo está tão en
volvido com o digital que se categorizar
mos algo como interativo estamos tendo 
uma atitude muito antiquada. Para mim, 
o coração de todo trabalho precisa de uma 
grande ideia. Podemos ter toda a tecnolo
gia, grandes designers e engenheiros por 
trás. Mas precisamos da ideia que irá ali
nhar isso tudo. Falase muito que as me
lhores ideias começam nas redes sociais, 
mas não funciona assim. A ideia da Tuní
sia que eu citei, por exemplo, ganhou as 
redes, mas isso só ocorreu por causa da 
sacada. E este é um trabalho difícil, ainda 
mais para grandes marcas que são nos
sas clientes, porque elas precisam con
versar com pessoas em países e culturas 
muito diferentes.

ser caridosos ou artistas. Entregamos cria
tividade em prol dos resultados das marcas 
que atendemos. Para conseguir isso, fize
mos investimentos em pessoas, tanto da 
casa quanto em novos talentos. Buscamos 
colocar a criatividade no coração de escri
tórios e braços da empresa, e não apenas 
no departamento de criação. Isso ajudou a 
mudar a cultura da Ogilvy.

Melhores escriTórios

Temos um ranking interno e tenho or
gulho de dizer que o escritório de São Pau
lo é o mais criativo. Isso baseado nos re
sultados em festivais como Cannes e na 
premiação de grandes marcas como Co
caCola. Em segundo lugar está a Ogilvy 
de Buenos Aires. Ainda não fechamos os 
números do ranking deste ano, mas os 
dois deverão ficar em primeiro, nessa or
dem. Depois temos os suspeitos de sem
pre, que são Cingapura, Mumbai, Frank

furt, Paris, Pequim, Xangai e Nova York. 
Dezesseis de nossos escritórios ganha
ram Leões em Cannes neste ano. Em ter
mos de potencial futuro, espero muito de 
Londres e Paris, que passaram por refor
mulações na direção criativa. Mas o mo
mento é do Brasil, que levou dez Leões 
neste ano. E pode até melhorar em 2012. 

ProjeTos inTernacionais do Brasil

A participação do escritório de São 
Paulo em campanhas globais se torna
rá ainda mais comum. O mundo enxer
ga que esta é a hora do Brasil, um país 
que me faz lembrar a China há dez anos. 
Existe um desejo, uma intensidade e um 
calor das pessoas para fazerem as coisas 
darem certo. Ao mesmo tempo, as mar
cas querem entrar no País não só para fa
zer lucro, mas para integrar as pessoas e 
ajudar a construir uma nação. É um mo
mento muito próspero de ideias.
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Tham Khai Meng, diretor de criação global e chairman do Worldwide Creative Council da Ogilvy & Mather
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1477, p. 16, 19 set. 2011.
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