
ENTREVISTA 

A grande ideia 
é o que vale 
Em entrevista, Sergio Amado, presidente do Grupo Ogilvy 
Brasil, agencia brasileira mais premiada no Festival de 
Cannes 201 2, afirma: "Não importa a classe social - todos 
gostam de ser tratados com respeito e inteligência" 

O G R U P O OGILVY BRASIL é um dos mais 
importantes conglomerados da pu-
blicidade brasileira. Integrante da 
inglesa WPP, tem como presidente 
o publicitário Sergio Amado. Res-
ponsável pela administração de dez 
empresas ligadas diretamente à com-
panhia, Amado pôde comemorar no 

Festival de Cannes 2012 a conquista de 16 leões — quatro deles 
de ouro, cinco de prata e sete de bronze. O reconhecimento 
do mercado mundial pelo trabalho de gestão que ele realiza 
tem alguns motivos: a implicação de sua intensa experiência 
como líder estudantil na Bahia, a mudança para São Paulo, 
em 1991, e a convivência com amigos do segmento, como os 
também publicitários Roberto Duailibi, Nizan Guanaes e Julio 
Ribeiro. O empenho, a inovação e a competência fizeram então 
Amado se tornar membro do board mundial da agência, em 
2002. Diversificador de idéias, também é sócio do ex-jogador 
de futebol Ronaldo Nazário na agência de marketing esportivo 
9ine. E com as premiações a mais nessa bagagem da vida que o 
executivo fala a seguir sobre o mercado publicitário nacional. 

Marketing Empresarial - O 
mercado publicitário brasi-
leiro vive um bom momento? 
Sergio Amado - A publicidade 
brasileira tem crescido em fatu-
ramento e conquistado cada vez 
mais prêmios internacionais — e 
então cada vez mais é respeitada 
dentro e fora do País. É um mer-
cado de grandes talentos e que 
tem tudo para crescer ainda mais. 

A ascensão social de grande 
parte dos brasileiros mudou 
a maneira de pensar e de 
produzir anúncios? 
S . A . — Sim. Existem hoje no-
vos consumidores de classes que 
emergiram. A propaganda, claro, 
não pode deixar de olhar para 
essas pessoas. E a boa propaganda, A ut
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com a grande ideia, continua sen-
do a mola propulsora de tudo. 
Não importa a classe social — to-
dos gostam de ser tratados com 
respeito e inteligência. 

Qual a importância do mobile 
marketing? 
S . A . — É um setor que vem 
crescendo, assim como outras 
novas ferramentas de comuni-
cação. Existe espaço para tudo, 
desde que seja benfeito. Mas 
essas novas oportunidades de 
comunicação não excluem a 
importância que têm os meios 
como TV, jornal, revistas e rá-
dios. Todos têm o seu espaço e 
o seu valor. 

E a onda de anúncios nas 
redes sociais? 
S . A . - Só vejo de forma posi-
tiva o crescimento do anúncio 
digital no País — seja em que 
área for. Tanto é que não pa-
ramos de investir na nossa uni-
dade em Recife, a Porto Digital, 
onde há 100 pessoas dedicadas 
à produção digital do Grupo 
Ogilvy Brasil. 

Que linhas de comunicação 
publicitária os principais clien-
tes da Ogilvy estão seguindo? 
S.A . — Não há uma regra. Cada 
produto ou campanha pede um 
trabalho exclusivo e específico. 
Traçamos nossas estratégias de 
divulgação de acordo com o 
perfil da marca e do produto, 
entre outras características. • 
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Text Box
Fonte: Marketing Empresarial, São Paulo, ano 3, p. 114-115, 2012.




