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Mãos dadas
Mauricio Tortosa assume comando da OgilvyOne como parte 
do projeto de aproximar publicidade, digital e marketing direto

Por ALEXANDRE ZAGHI LEMOS azlemos@grupomm.com.br

A chegada de Mauricio Tortosa para ocu-
par a direção-geral da OgilvyOne re-

presenta mais um passo do Grupo Ogilvy 
para alcançar seu objetivo de aproximar o 
pensamento estratégico e a execução de 
ações nas searas  da publicidade, incluin-
do a área digital e de marketing direto. No 
comando da operação brasileira da Ogil-
vyOne, Tortosa substitui Renato de Paula, 
que deixou a companhia no mês passado 
após 14 anos na rede Ogilvy para assumir 
como CEO na mexicana Euro Beker — o 
escritório local da rede Euro RSCG. 

“Promovemos uma integração para que 
todas as nossas unidades estejam na mes-
ma sintonia. Antes, OgilvyOne e a Ogilvy 
& Mather eram empresas independentes 
dedicadas ao marketing direto e à publi-
cidade, hoje são interligadas”, frisa Sérgio 
Amado, presidente do Grupo Ogilvy Bra-
sil. Segundo ele, a OgilvyOne fechará 2011 
com crescimento de 23%, representando 
20% do lucro de todo o grupo no País, onde 
também atuam a Ogilvy & Mather, a Etco 
Ogilvy (varejo), Ogilvy Action  (ativação) e 
Ogilvy PR (relações públicas). A alta mé-
dia no grupo será de 25%.

Um passo determinante para esta 
maior integração já havia ocorrido em 
abril, com a dissolução da OgilvyInte-
ractive, uma das marcas pioneiras do 
mercado digital brasileiro. Desde en-

A JBS Friboi inicia nesta semana uma ação 
de reposicionamento de sua marca, de-

senvolvida pela Fischer & Friends. O movi-
mento teve início no final de 2010, quando 
o conselho da companhia decidiu estrutu-
rar uma diretoria de marketing que traba-
lhasse focada em construção de marca e 
lançamento de produtos de valor agrega-
do no segmento de carnes. Uma das deci-
sões tomadas desde então foi a diminuição 
no número de marcas da companhia. As 
35 controladas pela JBS no segmento car-
nes serão reduzidas a duas: Friboi e Swift. 

Depois disso, anunciante e agência 
realizaram  uma pesquisa com consumi-
dores, comercializadores e fornecedores. 
O estudo para a formatação da arquitetura  
de marcas constatou que grande parte da 
população não sabe a origem da carne que 
consome, pois confia nos canais do vare-
jo, sejam açougues ou supermercados. 
“Percebemos que embora o consumidor 
conheça a Friboi, que tem 30% de partici-
pação neste mercado, quando a pergun-

momento atual do mercado nem apro-
veitar a janela de oportunidades que o 
Brasil tem diante de si para os próximos 
anos”, completa Tortosa, agora à frente da 
equipe de 90 profissionais da OgilvyO-
ne — em todo o grupo, o efetivo chega 
a 700 pessoas.

Tortosa vinha se dedicando, desde março 
do ano passado, à sua consultoria de proje-
tos digitais, com a qual atendeu clientes co-
mo Infoglobo, Asics e Meio & Mensagem. 
Entre janeiro e setembro de 2009, foi sócio e 
presidente da Hello Interactive, até a agên-
cia ser descontinuada pelo Grupo ABC. De 
2006 a 2009, atuou na Microsoft, nos Estados 
Unidos, depois de passagens pelas equipes 
brasileiras do MSN e do Zip.Net.

ça ou peru de natal”, ressalta D’Andrea. A 
Fischer & Friends ganhou a conta da JBS 
Friboi em junho deste ano, após ter rea-
lizado um projeto especial para a marca. 

De acordo com Gonzalez, a categoria car-
nes é a maior no segmento de alimentos no 
País. “Em média, são 40 quilos de carnes per 
capita por ano, a um valor médio de R$ 10 
o quilo. Há categorias que vendem grande 
volume como arroz e feijão, mas não têm 
um preço médio tão alto quanto a da car-
ne”, destaca. A próxima marca da compa-
nhia a ser repaginada será a Swift, também 
no segmento de alimentos. 

Beatriz Lorente

tão, a disciplina digital passou a ser in-
corporada às unidades de publicidade 
e marketing direto. Outro pilar funda-
mental para a digitalização da Ogilvy  & 
Mather e também da OgilvyOne é a ope-
ração de produção mantida pelo grupo 
no Porto Digital, em Recife, que consu-
miu investimentos de US$ 2 milhões e 
hoje comporta uma equipe de 75 pro-
fissionais, tendo dobrado de tamanho 
no último ano.

Os executivos da Ogilvy acreditam que 
ter o controle sobre a área digital é fun-
damental para o futuro das agências de 
publicidade. “As que quiserem sobreviver 
terão que trabalhar assim”, opina Amado. 
“Há dez anos, havia as agências de publi-
cidade e as digitais. Hoje, já não é mais 
possível dissociar as duas coisas. Além 
disso, antes a área digital era tratada por 
executivos de nível médio nos anuncian-
tes. No momento em que o tema sobe pa-
ra o topo decisório dos clientes, passa a 
se exigir um nível de profundidade e um 
resultado que as agências puramente di-
gitais não conseguem entregar”, acrescen-
ta Luiz Fernando  Musa, CEO da Ogilvy & 
Mather. Entre os principais clientes que 
trabalham sua comunicação de forma in-
tegrada com as agências do Grupo Ogil-
vy estão IBM, Claro e JAC Motors. Torto-
sa, por sua vez, reforça que a OgilvyOne 

ta não é estimulada, a categoria carne não 
tem dono. Ou seja, 83% dos consumidores 
não conhecem marcas neste segmento ”, in-
forma Márcio Gonzalez, diretor de marke-
ting da divisão de carnes da Friboi.  

A partir da constatação, surgiu a ideia 
de lançar uma campanha que terá várias 
etapas para tentar mudar um hábito dos 
brasileiros e fazê-los escolherem a carne 
que consomem pela marca. De acordo 
com Mario D’Andrea, CCO da Fischer & 
Friends, o objetivo dessa primeira etapa 
é apresentar o controle de qualidade da 
empresa no processamento da carne e 
na origem dos animais. Intitulada “Con-
fiança é a nossa história”, a campanha co-
meça com a veiculação de um filme que 
conta a história de Zé Mineiro, fundador 
da Friboi, em Anápolis, Goiás. O comer-
cial alterna cenas que mostram momen-
tos atuais da companhia, com outras que 
lembram como o fundador começou a sua 
jornada. As gravações foram feitas em três 
cidades paulistas: São Paulo, Santana de 

mantém seu DNA de agência de marke-
ting direto, entretanto salienta: “A ofer-
ta de marketing direto não se sustenta 
sem o digital”.

Internamente, há um movimento de 
aproximação das equipes dedicadas às 
diversas disciplinas da publicidade, do 
digital e do marketing direto. Mais avan-
çado está o trabalho conjunto das áreas 
de planejamento e mídia, que agora tra-
balham de forma integrada. “A Ogilvy é 
hoje uma agência pouquíssimo territo-
rial. O território é de todos e nós preci-
samos de pessoas com leveza, que não 
briguem por territórios”, salienta Musa. 
“Sem esta leveza e sem os feudos, não se 
consegue gerenciar a complexidade do 

Parnaíba e Lins, onde está uma das uni-
dades de distribuição industrial. 

Até o fim do ano, um segundo filme 
deve  entrar em veiculação, junto com 
anúncios impressos com depoimentos 
de funcionários da Friboi. Além disso, está 
sendo feito um trabalho de repaginação 
do material de ponto de venda, com a in-
clusão de um novo logo para as embala-
gens, incluindo uma maior aproximação 
com os canais comercializadores. “Quere-
mos aumentar a lembrança da marca na 
cabeça das pessoas, para que elas asso-
ciem carne vermelha à Friboi, assim co-
mo já fazem quando o produto é lingui-
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Tortosa, Amado e Musa: perspectiva de crescimento de 23% para a área de marketing direto

Carne com marca
Friboi lança reposicionamento institucional 
desenvolvido pela Fischer & Friends

Comercial conta a história de Zé Mineiro, fundador da Friboi
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