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O publicitário Marcelo Pires acaba de assumir a vice-presidência de criação da Ogilvy Brasil e tem 
uma resposta direta para a questão do futuro da propaganda: "Ela vai onde o consumidor for". O 
que não exclui nenhum tipo de mídia.  
 
Sotaque novo na criação da Ogilvy 
   
O gaúcho Marcelo Pires assume a vice-presidência nacional e planeja resgatar grandes momentos.  
 
O publicitário Marcelo Pires, que acaba de assumir a vice-presidência nacional de criação da Ogilvy 
Brasil, tem uma resposta bem direta e sucinta para a questão do futuro da propaganda, tema que 
se tornou recorrente com a disseminação de novas mídias (e até de no-media). "A propaganda vai 
para onde o consumidor for", afirma Pires. "Se, no futuro, o consumidor assistir TV, ler jornal, 
freqüentar pontos-de-venda, usar a internet ou passar em frente a algum outdoor, ou seja, o que 
for inventado é aí que a propaganda vai estar", afirma.  
 
"Um meio não substitui o outro. Há espaço para a propaganda em todos os meios, basta haver 
interesse do consumidor", afirma. O estilo direto de Marcelo Pires fica evidente logo ao conhecê-
lo, não fosse Pires um gaúcho da gema que embora já tenha vivido fora do estado natal - passou 
14 anos em São Paulo na W/Brasil - ainda carrega parte do inconfundível sotaque.  
 
Pires chega à Ogilvy com uma missão desafiadora. Afinal assume a vice-presidência de criação do 
terceiro mais criativo escritório da Ogilvy em todo o mundo e por isso acha que sua função não é 
de grandes mudanças, mas de "resgatar os grandes momentos da Ogilvy", conforme explica 
Pires. "Encontrei uma equipe de criação muito madura e, além disso, a Ogilvy tem uma cultura 
interna de atendimento ao cliente de reconhecida qualidade", conta o publicitário.  
 
"A Ogilvy não é uma agência para ser reinventada e por isso o que o pretendo é reviver seus 
grandes momentos com campanhas como ‘Shell Responde’ (Shell) e ‘Eu sou você amanhã’ 
(Orloff) e presente hoje também na campanha da ‘Beleza Real’, de Dove (marca da Unilever)."  
 
"Nosso objetivo na Ogilvy é fazer boa uma boa propaganda: verdadeira, com precisão de negócio 
e força de entretenimento", frisa o criativo. "É preciso ter sempre claro que a finalidade da 
propaganda é vender ", detalha. "Mas também é preciso ter claro que para alcançar seus 
objetivos é necessário ter interação com o público. Acredito no conceito da propaganda de 360 
graus", comenta o vice-presidente.  
 
A experiência de Marcelo Pires no mercado publicitário começou em Porto Alegre em 1982 quando 
formou-se em publicidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Chegou ao mercado 
paulista em 1988 e trabalhou na W/Brasil. Ficou na agência de Washington Olivetto por 14 anos. 
Foi redator e diretor de criação e realizou trabalhos memoráveis, como a campanha dos gordinhos 
para a Embratel e os roteiros do casal Unibanco (Unibanco), além de trabalhos para Rider 
(Grendene), Sadia, Bombril, Arno, entre outros.  
 
 
"O desempenho de Pires na W/Brasil foi fundamental para determinar a nossa escolha", frisa 
Sérgio Amado, presidente da Ogilvy Brasil. Aliás, foi Olivetto que o recomendou à Ogilvy quando o 
criativo manifestou o desejo de voltar para São Paulo e iniciou seus contatos.  
 
No seu estilo direto Marcelo Pires resume a contratação: "Vim, mostrei meu plano de trabalho e 
três dias depois estava trabalhando na Ogilvy".  
 



O publicitário acaba de concluir a sua nova mudança para a capital paulista para onde volta 
acompanhado de seu filho João, de quatro anos, e de sua esposa, Letícia Wierzchowski.Letícia 
dedica-se à criação e é autora do romance "Um Farol no Pampa - A Casa das Sete Mulheres", que 
deu origem à minissérie "A Casa das Sete Mulheres", exibida em 2003 pela Rede Globo. Pires, 
além de ser publicitário, é um sensível escritor e, em parceria com colegas, assina a autoria das 
obras infantis "Liga Desliga" e "O Menino que Queria Ser Celular", além do livro 
"euteamo.com.br".  
 
A recente passagem pela capital Porto Alegre foi, segundo o criativo, uma decisão mais ligada à 
vida pessoal, ao desejo de conquistar mais qualidade de vida, especialmente para o filho João 
que, na época, estava para nascer. Nos últimos quatro anos dirigiu a área de criação da Paim, 
agência localizada em Porto Alegre. Lá, o profissional atendia a clientes como Via Uno, RBS e 
também Moinhos Shopping. Como acontece sempre, o chamado profissional acaba falando mais 
alto.  
 
Repetição do crescimento  
 
O Grupo Ogilvy está presente no Brasil desde 1969, quando comprou a Standard Propaganda. A 
agência passou a se chamar Standard, Ogilvy & Mather e, em 2000, Ogilvy & Mather. Com 
escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a empresa totaliza cerca de 370 funcionários e 
mantém acordos operacionais com agências afiliadas em Porto Alegre (SLM Ogilvy), Curitiba (Z), 
Recife (Ampla), entre outros.  
 
O Grupo Ogilvy, que pertence ao britânico WPP, integra a 141 Worldwide Brasil e a Ogilvy Brasil 
que é formada por seis unidades de negócios. A Ogilvy, no País, tem crescido 18,5% nos últimos 
cinco anos. A agência fechou o ano de 2004 em terceiro lugar no ranking do setor, com a compra 
de R$ 764,3 milhões em mídia e faturamento de R$ 1 bilhão, o que corresponde a um 
crescimento de 10% com relação ao ano anterior. Este mesmo índice deve se repetir em 2005, 
segundo estimativas de Amado.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 e 7 set. 2005, Comunicação, p. C-6 


