
Ogilvy vai às compras e prevê crescer 20% 
Sandra Azedo 
   
O Grupo Ogilvy Brasil prevê encerrar 2006 com um crescimento de 20%, o que seria um 
resultado acima da média de 17,5% apresentada nos últimos seis anos. A razão da possível 
melhora na receita desta holding - que oferece serviços em diversas áreas da comunicação - 
está ligada, entre outros fatores, a aquisições que estão sendo feitas, duas na área de 
propaganda e duas no marketing digital. O objetivo para dentro de três anos é sair da terceira 
posição e chegar ao primeiro lugar em receita neste segmento, no País.  
 
"Estamos negociando com agências nacionais. Temos o investimento, mas faltam negócios. Se 
for bom, vamos comprar", avisa Sérgio Amado, chairman do board e presidente do Grupo 
Ogilvy Brasil. Algumas destas negociações, conta, estão em fase final, mas as quatro deverão 
sair mesmo até o fim de 2006. O cargo de chairman do board diz respeito a uma nova 
estrutura desenhada dentro do grupo, de acordo com Amado, com objetivo de buscar maior 
flexibilidade e modernidade das ações. Luiz Leite, na Ogilvy há 23 anos e desde 2002 no cargo 
de COO (chief operating officer), foi promovido a CEO (chief executive officer) da Ogilvy Brasil.  
 
Ao lado de Leite estará, num modelo de co-gestão operacional, Zuza Tupinambá, ex-diretor-
geral da Carillo Pastore Euro RSCG. Tupinambá, que já teve passagem pela agência de Sérgio 
Amado, passa a ocupar cargo de presidente da Ogilvy&Mather, divisão de publicidade do 
grupo. Tanto Tupinambá quanto Leite se reportarão diretamente a Sérgio Amado.  
 
Outras mudanças gerenciais foram promovidas nas unidades do Grupo Ogilvy Brasil, que no 
total é composto pelas agências Ogilvy&Mather (publicidade), Ogilvy Healthword (comunicação 
de saúde e bem-estar), Ogilvy One(comunicação dirigida), Ogilvy Interactive (internet) e 
DataSearch (database e CRM).  
 
De acordo com Amado, que acaba de chegar de uma reunião anual da Ogilvy (empresa 
pertencente ao WPP Group, ao lado de outras gigantes como JWT e Y&R), o Brasil é um dos 
países prioritários para a gigante da publicidade, ao lado de China (primeiro lugar), Rússia 
(segundo) e Índia (quarto). "São os mercados que mais crescem", explica Sérgio Amado. 
Segundo o publicitário, na Ogilvy, mundialmente, a Ásia cresce em receita a uma taxa de 
7,5% ao ano, sem considerar a China, o que joga este número para 12%. Nos EUA a melhora 
anual é de 2% a 3% ao ano. No Brasil, hoje, concentram-se 51% dos negócios da Ogilvy na 
América Latina, o principal mercado da região.  
 
Dentro desta nova organização do Grupo Ogilvy, têm independência (ou seja se reportam 
diretamente a Amado) as divisões Ogilvy One, Interactive e DataSearch, que ficam sob o 
comando de Renato de Paula. "Esta é uma área especial, que pretendemos expandir com a 
compra de novas agências", relata. Sobre a nova realidade da comunicação, que obriga tais 
mudanças, Amado lembra que mundialmente 38% das receitas dos grupos vêm de mídia, 
enquanto o restante se concentra em outros negócios. "Há 10 anos, na minha empresa, 98% 
da receita vinham da mídia. Agora, apenas 65%. E a tendência é reduzir ainda mais", diz.  
 
Amado ressalta a tendência de uma comunicação 360º, que passa pelas diversas estratégias, 
principalmente as do universo digital - que compreende internet, celular. "Este negócio nunca 
mudou de forma tão radical. Vivemos hoje a Revolução Francesa da publicidade", comenta 
Sérgio Amado.  
 



 
 
Leia mais 

 
Santa Clara, novo modelo e Intelig na carteira 
Camila Teich 
   
A Santa Clara, a agência dos publicitários Fernando Campos, Fernando Sales e Ulisses 
Zamboni, saiu do papel.  
 
Desde a última segunda-feira opera oficialmente em São Paulo com sete clientes na carteira, 
inclusive a Intelig, ex-Giovanni, FCB, e a previsão de faturar já neste ano R$ 60 milhões. 
Embora tenha a padroeira da televisão em seu nome, a Santa Clara planeja ir além da mídia 
tradicional, mas sem deixá-la de lado.  
 
Inspirada nas "hot shops" - agências internacionais com estrutura pequena, que enfatizam a 
criatividade e oferecem comunicação em diversas disciplinas - propõe um modelo de negócio 
multidisciplinar. "Profissionais com experiências diferentes permitem que o problema seja visto 
de uma ótica diferenciada.", afirma um dos sócios, Ulisses Zamboni.  
 
A agência recebeu investimento de R$ 4 milhões e tem, além dos três publicitários, um sócio 
minoritário do mercado publicitário, com participação de 20%. A Santa Claro, entretanto, não 
divulgou o nome do empresário. Zamboni, Campos e Sales eram diretores da Giovanni, FCB 
até o início deste ano. A saída, dizem os publicitários, foi motivada pela venda da agência para 
a FCB.  
 
"O sócio capitalista não poderia ser majoritário. Tivemos, inclusive, interesse de grupos 
estrangeiros, mas definimos que o ‘management’ teria de estar em nossas mãos", diz 
Zamboni. As agências de vanguarda, como a Strawberry and Frog, as inglesas Mother e Nitro 
Soul, têm como característica justamente a independência, segundo Fernando Sales. A Santa 
Clara incorporou novas áreas, como conteúdo - atenta principalmente à TV e às tecnologias 
digitais -, health care e inteligência de mercado. Trabalhará ainda com formas diferenciadas de 
remuneração, que além da receita com mídia, incluirá projetos com ganho variável e a "sucess 
fee".  
 
Embora a proposta da agência seja a de levar soluções em outras disciplinas e novos negócios 
da comunicação, a propaganda é o seu principal negócio. "Estamos aumentando a 
possibilidade de escolha do cliente", afirma o criativo Fernando Campos. No ano passado, a 
televisão - a mídia tradicional que detém a maior fatia do bolo publicitário brasileiro - faturou 
com anúncios R$ 9,5 bilhões, de acordo segundo o Projeto Inter-Meios, do periódico Meio& 
Mensagem.  
 
Sales, por sua vez, afirma que as "hot shops" são uma tendência. Aqui no Brasil, além da 
Santa Clara, a Famiglia, de Átila Francucci, segue modelo semelhante, inspirado em agências 
de vanguarda. "A indústria da propaganda precisa achar uma saída. Está há 50 anos do 



mesmo jeito. A Unilever, por exemplo, foi mais ousada na década de 50 e, agora, tenta voltar 
com essa ousadia", diz Fernando Sales.  
 
Mais negócios  
 
A primeira campanha da agência entra no ar em julho, para o cliente Intelig, empresa que no 
ano passado registrou R$ 29,6 milhões de verba de mídia, de acordo com ranking do Inter-
meios. Paralelamente a Intelig, a Santa Clara tem em seu portifólio a Pfizer, Columbia Tristar ( 
projetos promocionais), Polaroid, Unifieo, Zodiac e Abacomm. Para 2007, a agência prevê 
crescimento de 35%.  

 
 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9, 10 e 11 jun. 2006, Comunicação, p.C-6. 
 


