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A unidade brasileira da Ogilvy é

parâmetro para todas as

operações mundiais da rede

pertencente à holding WPP. "Olhamos para o

Brasil e dizemos: veja como estão

trabalhando e fazendo as coisas. No nosso

escritório em São Paulo, todos os criativos das

mais diversas áreas da agência sentam-se ao

redor de uma grande mesa. Digo às pessoas

de outros escritórios: se esse é o modo como

eles trabalham e esses são os trabalhos que

produzem, talvez haja algo aqui." A

afirmação entusiasmada é de Shelly Lazarus,

chairman e ceo mundial da Ogilvy. Ela

destaca ainda que a América Latina assumiu

dentro da rede a liderança em novas idéias e

formas de trabalho e é hoje a região de maior

crescimento em termos mundiais. Nesta

entrevista exclusiva, concedida na sede da

Ogilvy, em Nova York, Shelly também

salienta a necessidade crescente que os

clientes têm de soluções integradas que vão

além da comunicação de massa. "Eles não

esperam mais apenas comerciais de 30

segundos; esperam soluções de comunicação.

E, se elas forem apenas anúncios e comerciais,

eles ficarão desapontados", afirma.

A executiva número l da Ogilvy também

acredita que o atual modelo de concorrências,

embasado em um padrão global integrado

e liderado pelas holdings e não pelas redes,

é uma tendência mais estratégica

do que financeira.

Por José Carlos de Salles Gomes Neto

Meio & Mensagem — Como você classifica a atual posição
da Ogilvy em termos de performance global?
Shelly Lazarus — Nós estamos muito bem financeiramen-
te, que é a parte mais simples. Acredito que o trabalho, a
parte mais importante para mim, está melhor do que em
muitos anos, em minha percepção. Se você olhar os prê-
mios e as colocações, estamos lá no topo dos principais
rankings. Fomos recentemente nomeados a agência mais
criativa da Ásia. O presidente da empresa na índia foi o
primeiro presidente asiático do júri em Cannes no ano
passado ano. Ficamos muito felizes. Eles queriam alguém
da Ásia neste ano, e a primeira pessoa que pegaram foi o
Piyush Pandei. Fizemos trabalhos que nos quais as pessoas
têm prestado atenção, por ajudarem os clientes a construir
suas marcas. Essa é uma medida extremamente importan-
te. O outro aspecto é que não somos um ou dois escritórios.
Estamos ao redor do mundo todo. E o trabalho que tem
saído da América Latina é fantástico. O trabalho oriundo
do Brasil é de muita qualidade pela atuação de Adriana
Cury. Creio também que ocupamos uma posição de lide-
rança na maneira de pensar, seja no caminho que a indús-
tria segue, como nos rumos do nosso negócio, seja por
meio de nossa visão de que a missão de uma agência é
ajudar o cliente na consolidação da marca em um campo de
360 graus, em todo tipo de contato.

M&M — Você acredita que as agências hoje prometem
coisas mágicas aos clientes, como uma campanha perfeita
para determinada marca, por exemplo?
Shelly — Não. Acho que esse é um dos grandes ideais que
você deve manter e buscar, mas que nunca vai chegar no

final das contas. Tivemos uma grande reunião gerencial na
índia, e eu não fazia isso há um bom tempo, lembrar a todos
o verdadeiro peso da marca Ogilvy. Estava um pouco tensa
no início, mas os outros profissionais do comitê executivo
me disseram: "Fale de novo, explique mais uma vez". É
muito importante ouvir de vez em quando e reafirmar o
valor do nome Ogilvy, porque você deve ser fiel à sua marca.

M&M — Em quais países nos quais a Ogilvy tem escritórios
você acredita que haverá maior crescimento nos próximos
dez anos?
Shelly — Isso é muito fácil: Brasil, China e índia. E não digo
isso por nenhum outro motivo além daquele que mostra
que as economias estão crescendo tão fortemente. Mesmo
que houvesse certo sucesso em algum outro país, ele não
se equipararia com o desses países.

M&M—Qual a importância da América Latina hoje na rede
Ogilvy?
Shelly— Em primeiro lugar, a América Latina é a região do
mundo que mais cresce no momento em nossos negócios.
É também a fonte de grande inspiração criativa. Basta olhar
os trabalhos que saem da Argentina, do México e do Brasil.
E acredito que as pessoas que comandam nossas empresas
nessa região são extremamente inventivas. Elas tentam
coisas novas, novos modelos de trabalho, novas empresas,
e dessa maneira acabam por inspirar outras partes do
mundo. Olhamos para o Brasil e dizemos: "Veja como estão
trabalhando e fazendo as coisas". Repare nosso escritório
em São Paulo: todos os criativos de todas as áreas da agência
sentam-se juntos ao redor de uma grande mesa. Descrevo



isso em todos os lugares aos quais vou, pois acho isso uma
maneira muito interessante de trabalhar. E costumo dizer às
pessoas de outros escritórios que, se esse é o modo como
eles trabalham e esses são os trabalhos que eles produzem,
talvez então haja algo aqui. Ser capaz de liderar novas idéias
e novas formas de trabalho é uma posição que a América
Latina assumiu dentro da rede de nossa empresa.

M&M — O Brasil conseguiu estabilizar sua economia nos
últimos dois anos após as eleições de 2002. Como você
avalia a performance do País neste período?
Shelly — O desempenho da Ogilvy no Brasil é melhor do
que a economia local. Acredito também que a publicidade
tende a liderar uma economia. A indústria publicitária
muitas vezes é vista como uma medida do mercado, para
poder saber se uma economia está crescendo novamente.
Portanto não me surpreende se tivermos um crescimento
ainda maior tão logo a economia comece a acelerar. Mesmo
assim, fomos abençoados com um comando excelente no
Brasil e com as pessoas que estão em contato com nossos
clientes. Com mais e mais trabalhos, os negócios de nossos
clientes só tendem a expandir.

M&M — Os efeitos do 11 de Setembro nos negócios ainda
influenciam muito no desenvolvimento da publicidade
nos Estados Unidos e no resto do mundo, ou podemos dizer
que o mundo já superou isso?
Shelly — Os efeitos desse dia ainda estão conosco e por
muito tempo estarão. Hoje não há sequer uma reunião em
que um ceo de uma empresa fale sobre projeções de
negócio no futuro e não mencione a ameaça de mudanças
mundiais ou ataque terrorista como fator importante no
cenário econômico. Antes desse evento, as pessoas não
pensavam dessa forma. Está sempre em nossa mente o
sentimento de que algo terrível poderia mais uma vez
acontecer. Por exemplo, hoje é impossível entrar em um
aeroporto sem lembrar do dia 11 de setembro. Entretanto,
isso não afeta nosso cotidiano.

M&M — A política externa do presidente Bush tem levado
a cotação do dólar para baixo nos últimos anos na mesma
proporção que o euro tem aumentado seu valor. Como
isso afeta a performance do grupo Ogilvy como uma
multinacional?
Shelly — Medimos nossa performance em moedas locais,
então isso realmente não nos importa. A WPP, por exem-
plo, mede em libras, por ser uma empresa inglesa. Portanto
há algum impacto. Mas o dólar fraco tem o potencial de ser
desestabilizante. Mesmo assim, essa desvalorização não se
enquadra em nosso mundo.

M&M—Em sua opinião quais as novidades na indústria da
comunicação?
Shelly—Os clientes não esperam mais apenas comerciais
de 30 segundos; esperam soluções de comunicação. E, se
elas forem apenas anúncios e comerciais, eles ficarão
desapontados. Eles querem que você vá além da mídia de
massa e desejam que você apareça com idéias de eventos
e internet.

M&M —Você acha que as agências devem ser responsáveis
por todas essas áreas?
Shelly— Pela minha experiência, os clientes nos procuram
por causa das idéias. Vamos voltar às coisas mais simples.
Eles querem apresentar novos produtos ou serviços, ou
reposicionar, ou, ainda, destacar um aspecto diferente de
um produto. E, para fazer isso, eles precisam de uma idéia.
As pessoas que têm as idéias podem fazer muitas coisas
diferentes na formação de uma campanha, em diferentes
mídias. Se eles tentam ficar neutros em relação a qual mídia

utilizar, muitas vezes as idéias expressam muito mais do
que um comercial de 30 segundos na TV, e pode ser melhor
assim. Acredito que você se sai melhor se tiver os criadores
da idéia atuando como pessoas multifacetadas. E sempre
digo a meus clientes que, se eu puder ter uma idéia neutra,
então posso trabalhar com várias pessoas sobre a melhor
maneira de executá-la, em vez de ter uma única idéia e
espalhá-la para todas as mídias. Isso é diferente de ter uma
idéia para um filme de 30 segundos para TV, colocá-lo na
mão do cliente e deixar que ele decida o que fazer com
todos aquelas informações fragmentadas. A forma mais
ampla tem mais valor.

M&M — O que podemos esperar de 2005?
Shelly — Acho que será um bom ano apesar de muitas
pessoas dizerem que não será tão positivo como 2004.
Mas não vejo dessa maneira. Acredito que este momento
de crescimento deve continuar. Não há nada que tenha
acontecido que me faça crer que neste ano os clientes vão
se retrair. O primeiro trimestre começou forte e os núme-
ros estão bons. O que é interessante sobre essa recupera-
ção é que geralmente o mercado publicitário urra de volta,
retornando de uma maneira muito forte que dificilmente
consegue ser mantida. Desta vez isso não está ocorrendo
e ele está voltando vagarosamente. E com sorte será mais
estável. Houve uma grande queda e uma recuperação,
mas desta vez ele será mais estável e por mais tempo. Os
clientes estão comprometidos com novas iniciativas e
estão colocando dinheiro em budgets de comunicação,
mas ainda assim há uma incerteza sobre a velocidade da
recuperação e quanto em receita eles obterão ao fim do
primeiro trimestre. Eles estão um pouco mais atenciosos
do que costumavam ser, mas acho que estamos de volta
e de forma sustentada.

M&M — A indústria da publicidade está vivendo um novo
modelo de concorrências de contas em um padrão global
integrado. Os mais recentes exemplos foram as concor-
rências do banco HSBC e da Samsung. Qual é sua impres-
são sobre esse movimento?
Shelly — Isso volta para um ponto que já mencionei: os
clientes estão procurando uma solução de comunicação
mais integrada. A questão sobre o fato de ser uma holding
ou uma empresa de publicidade é um ponto equivocado.
Se uma empresa operacional pode oferecer-lhe as soluções
e guiar o caminho, então você não precisa de uma holding.
A grande questão hoje em dia é como juntar dez pessoas de
diferentes áreas e fazer com que criem soluções para os
problemas dos clientes. Essa é a parte mais difícil. É
necessário muito tempo e trabalho em conjunto. E o
motivo pelo qual fiquei tão entusiasmada com a grande
mesa no Brasil é porque essas são as pessoas que terminam
as sentenças umas das outras. Se você olhá-los, alguém de
um lado da mesa terá uma idéia, e alguém do outro lado
dará seqüência a essa idéia. Não se pode simplesmente
fazer de conta que pessoas que não se conhecem chegaram
em uma sala e terão interação compartilhando idéias, pois
isso não acontecerá. E esse realmente é o meu ponto de
vista. A questão é que a Thompson não possui todos os
braços com as diversas disciplinas da comunicação e ela se
volta para a WPP e recebe a informação. No caso da Ogilvy
nós temos todos estas disciplinas juntas de maneira geral.
E a vantagem é que as pessoas já estão unida há muito
tempo e sabem como pensar também dessa maneira.

M&M — Você acredita que o cliente prefere uma empresa
que tem o mesmo processo e as mesmas idéias de maneira
integrada?
Shelly—Eles vêem isso como um valor agregado, mas você
tem de provar que sua empresa é uma rede, o que é

diferente de uma holding. Eu sempre digo que um dos
melhores fatores da Ogilvy é que somos uma rede interli-
gada que se comunica e sabe como trabalhar de maneira
unida. E os criativos estão acostumados a operar em outros
países, a negociar a criatividade. Esse é um talento que se
adquire. Portanto, todas as experiências que acumulamos
nos últimos anos com a American Express e a IBM, dentre
outras, fez com que nos acostumássemos a agir dessa
maneira. É mais fácil para nós quando uma empresa como
a Kodak, por exemplo, chega na agência. É mais fácil para
nós pela maneira com que trabalhamos.

M&M — Nas duas últimas concorrências a WPP ganhou as
contas por meio da JWT. Na verdade, parece que a JWT foi
a rede escolhida pela WPP para cuidar dessas contas. Como
a Ogilvy vê isso? O que a empresa está fazendo para rever-
ter essa tendência dentro da WPP?
Shelly— Nesses dois casos nós tínhamos contas similares
e não podíamos atendê-las. Temos Motorola e American
Express. No caso da Intel, há a IBM. Portanto essa é a boa
notícia: somos uma agência forte e saudável em crescimen-
to. A má notícia é que você não pode ficar com essas contas
porque há clientes conflitantes.

M&M — Você acredita que esse novo modelo de seleção de
agência é puramente baseado em razões financeiras? De
maneira estratégica para as marcas essa movimentação
pode ser positiva?
Shelly — Honestamente não acho que a base esteja em
razões financeiras. Creio ser mais estratégico. Se eles con-
seguem por um pouco menos ou muito melhor. Mas eu
não acredito que essa seja a razão para todo este movimen-
to. Eles precisam de idéias que são integradas desde o
começo, o que significa uma forma de ganhar controle
global. Eu fui a algumas entrevistas recentemente com
clientes do HSBC e do Bank of America. Ambos dizem
automaticamente que costumavam ter 500 agências dife-
rentes para atuar na área de below the line. Ao integrar toda
a comunicação em um único lugar você deixa de ter 500
agências para esse serviço. Isso dá a eles controle com mais
facilidade de operação. Eles simplesmente comunicam: "A
partir de hoje não precisamos mais dessa agência. Por
favor, sem mágoas, mas vocês devem procurar a JWT mais
próxima da sua região e utiliza-la".

M&M — A recente fusão entre a Procter & Gamble e a
Gillette teve uma clara motivação de marketing. Produtos
complementares serão reunidos em uma mesma empresa
de maneira a fortalecer as forças de vendas e reduzindo
custos ao mesmo tempo. Esses tipos de fusão devem acon-
tecer com cada vez mais freqüência no futuro. Que impac-
tos podem ser esperados na indústria da publicidade mo-
tivados por essa tendência?
Shelly—Trata-se de uma consolidação. As empresas preci-
sam de uma grande agência para coordenar esses tipos de
portfólios, mas acredito que elas nunca deixarão de preci-



sar de idéias. Há a necessidade da eficiência, porém você só
vai querer ser eficiente se não sacrificar as idéias que pode
conseguir gerar.

M&M — Como você analisa o presente e o futuro da tecno-
logia nos negócios, serviços e produto publicitário final?
Shelly — Eu acredito que uma das razões pelas quais
conseguimos trabalhar com marcas globais tão bem como
o fazemos é em função dela. Eu nunca subestimo o impacto

porque agora podemos criar online, em tempo real, trocan-
do documentos e idéias eletronicamente.

M&M — Atualmente a evolução da tecnologia da mídia é
muito grande. Eu posso atingir, comunicar e vender de
forma interativa, pela TV, por exemplo. A demanda da
publicidade será diferente do que temos hoje?
Shelly — Isso definitivamente acontecerá, e essa é a parte
mais excitante pois temos tantas maneiras para comunicar
ao consumidor e transacionar com ele, e vice-versa. O que
torna isso mais desafiador é a existência de todas essas
novas técnicas, mas acredito que você não pode jogar fora
as antigas. Hoje, mesmo com minha experiência no atendi-
mento de empresas de internet, percebo que mesmo que
toda a sua informação esteja na web e todas as transações
sejam feitas na rede, você conquistará apenas alguns clien-
tes se anunciar nessa mídia. Se você quiser muita gente
entrando no seu site e transacionando com você, necessa-
riamente deve recorrer à mídia de massa. O problema ao
anunciar na internet é que nem todas as pessoas respon-
dem às campanhas. Portanto, se for à TV e chamar o
público de volta ao seu site poderá aumentar o volume de
clientes em 10, 20 e até 30 vezes. O trabalho da TV é bem
fácil. Eles devem fazer com que você vá ao site, e lá, com que
sua atenção ocorra por ao menos cinco minutos. Nesse

caso a TV não completa a venda, apenas a inicia, ao passo
que anteriormente eu quase que deveria completar a ven-
da, fosse ela na TV ou em um jornal impresso.

M&M — Existe um movimento de alguns clientes impor-
tantes que passaram a chamar para si algumas negocia-
ções que antes eram atribuições das agências, como nego-
ciação de mídia e produção. Como você vê esse processo?
Shelly— Não vejo isso com tanta freqüência em produção.
Eu acho que, em mídia, quando o volume é muito grande
isso pode acontecer. Você terá cada vez mais acordos
operacionais que estão sendo oferecidos aos mídias. Eu li
recentemente na imprensa norte-americana que os dois
maiores conglomerados de lojas de departamentos estão
se unindo. Um está comprando o outro. Isso significa que
uma série de lojas de departamentos nos Estados Unidos
será de propriedade de uma única empresa. Eu não havia
pensado nisso, mas diz-se que os jornais serão os mais
afetados por esse acordo. Isso porque as lojas de departa-
mento são um dos maiores anunciantes nesse meio. E
agora que uma empresa terá o dobro do volume, e eles
controlarão os anúncios de jornais de todas as lojas de
departamento, a negociação promete ser mais difícil. A
mídia especializada afirma que os jornais agora devem se
perguntar o que isso tudo quer dizer.

"A recente fusão entre a Procter &Gamble e a Gillette demonstra
um movimento de consolidação. As empresas precisam de uma
grande agencia para coordenar esses tipos de portfólios. Mas

acredito que elas nunca deixarão de precisar de idéias"

Anúncio




