
"Utilizo na profissão", diz. Sua agên-
cia, a Ogilvy, braço nacional da rede
pertencente à holding WPP, faturou
R$ 900 milhões em 2004 e, com sabe-
doria, dá passos cada vez maiores.
Aos 56 anos, o presidente do segundo
maior grupo de publicidade do Brasil
se espelha no passado para conquistar
o capitalismo do futuro. Amado lança,
nesta semana, uma megaconsultoria
para ajudar a derrubar a muralha en-
tre China e Brasil. A Ogilvy oferecerá
suporte de comunicação às multina-
cionais chinesas que querem conquis-
tar o País e enfrentam barreiras cul-
turais, da burocracia e do preconceito.

A nova empresa deve agregar em
receita à Ogilvy Brasil R$ 20 milhões
por ano, sem contar mídia. "É o me-
lhor movimento que fazemos nos últi-
mos anos", entusiasma-se Amado, que

espera começar com três empresas.
"Ofereceremos estratégias de marca,
desenho do cenário político e caminhos
na conquista de mercado." A outra
ponta do negócio da China foi costura-
da por um telefonema ao presidente
da Ogilvy Ásia, Males Young. Os es-
critórios em Beijing, Xangai e
Guangzhou - com 1.500 profissio-
nais - e mais o de Hong Kong
atuarão na via inversa: instalados
há 12 anos na China, vão assesso-
rar empresas brasileiras na tarefa
de desvendar o país de 1,3 bilhão
de habitantes e PIB de US$ 1,3 tri-
lhão. De lá, os colegas de Amado tam-
bém farão a ponte com as empresas
chinesas. O entrosamento será facili-
tado por Paul Heats, executivo de no-
vos negócios da Ogilvy Ásia, que tra-
balhou no Brasil e fala português.
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O publicitário Sérgio Amado
nunca foi à China, não sabe uma palavra de mandarim, mas guar-
da um elo com a gigantesca república asiática. Um dia ele foi co-
munista. No Brasil de 1968, como líder estudantil baiano filiado ao
PCB, Amado carregava debaixo do braço textos de Mao Tsé-
tung. Frases do lendário líder, como "só progride quem é modes-
to, o orgulho obriga a dar passos para trás", ainda hoje o inspiram.



O desafio das companhias que fa-
lam mandarim é mudar no Brasil a
imagem dos produtos made in China.
"É preciso separar o contrabando,
que é caso de polícia, das marcas de
alta tecnologia", diz o publicitário. O
estigma da má qualidade, da tecnolo-
gia copiada e da prática de dumping
atrasa a vida dessas multinacionais.
"A China mudou", reforça Paul Liu,
presidente da Câmara Brasil-China
de Desenvolvimento Econômico. "O
país tem performance de alta tecno-
logia e valor agregado. O Brasil ain-
da não descobriu isso." A onda chine-
sa repete movimentos do Japão nos
anos 80 e da Coréia nos anos 90. "É a
terceira onda oriental, e Japão e Co-
réia tiveram problemas até firmarem
suas marcas", diz Luiz Kroef, que co-
manda daqui a consultoria Ogilvy.
"A questão é o choque cultural. É
muito distante da maneira como nos
relacionamos e decidimos."

Quem é empresa chinesa no Brasil
sabe disso. Há três anos aqui, a ZTE,
fabricante de equipamentos de teleco-
municações que faturou US$ 4,1 bi-
lhões em 2004, precisa matar um dra-
gão por dia. "Imagem é a principal di-
ficuldade que temos ainda", afirma
Edson Mello, diretor de novos negó-
cios. A filial faturou US$ 50 milhões
em 2004, e tem um dos celulares mais
baratos do mercado. Já basta para o
fantasma do "dumping' rondá-los. "Se
fosse assim, estaria ditando regras de
preços e não estou. Pago o preço de ser
chinês. É estafante carregar este far-
do", diz o executivo, que considera
bem-vinda a chegada da Ogilvy. Para a
felicidade de Amado, sua iniciativa
ecoou com aplausos na matriz em
Nova York. A CEO mundial Shelly
Lazarus respondeu-lhe por e-mail
que a idéia era brilhante. "O Bra-
sil será uma parada da China", ar-
rematou ela. O desempenho da
agência, que cresceu 20% cinco anos
seguidos virou referência na corpora-
ção. "Não daria para fazer uma opera-
ção desse porte com a Ásia sem a for-
ça que o Brasil tem hoje no grupo", diz
Amado, que integra o board da Ogilvy.
Por estas e outras, 37 anos depois de
ter lido Mao, o ex-comunista pensa fi-
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nalmente em aprender madarim.


