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O Brasil merece atenção especial dentro da Ogilvy, uma gigante da publicidade mundial. E não 
é para menos, a receita da companhia no país deve alcançar US$ 125 milhões este ano, o que 
representa crescimento de 10% em relação a 2005. A operação brasileira responde por 55% 
dos negócios da Ogilvy na América Latina.  
 
Depois de reunir os principais executivos latino-americanos do grupo em Santiago do Chile 
nesta semana, a CEO e presidente do Grupo Ogilvy, Shelly Lazarus, deu um sinal da 
importância do país para a companhia com uma visita à sede da Ogilvy em São Paulo. "A 
América Latina é a operação que mais cresce no mundo", diz Shelly, para espanto de seus 
interlocutores. "Sim, mais do que a China".  
 
A explicação, segundo ela, é que os negócios da empresa na região começaram com uma base 
pequena e é natural que apresentem hoje um crescimento mais substancial do que em outras 
partes do mundo. Na Argentina, que deixou uma crise de anos para trás, a expansão anual 
gira em torno de 20%.  
 
O perfil das operações latino-americanas também ajuda a entender a expansão em ritmo mais 
acelerado. Metade dos clientes da agência na região é de contas globais e seguem o 
alinhamento internacional dos clientes. Outros 50% das contas são locais e esse mix torna a 
empresa menos dependente da política externa de seus clientes. Entre as marcas globais 
atendidas pela agência estão nomes como Coca-Cola, IBM, Motorola, Dove, Ford, American 
Express, Nestlé e Mattel.  
 
Shelly respira publicidade desde 1971, quando ingressou no grupo. Foi discípula do escocês 
David Ogilvy - morto há sete anos e até hoje considerado um dos papas da publicidade 
mundial. Com ele aprendeu a importância de conhecer profundamente hábitos e valores do 
consumidor.  
 
Shelly foi além do mestre e em 1999 ajudou a criar a Discovery Unit, uma empresa de 
pesquisa do grupo que não se limita a ouvir consumidores ou fazê-los preencher questionários. 
"Colocamos pesquisadores na casa do consumidor para ver como ele usa o celular, assiste TV 
e toma seus remédios. Até no consultório médico nós o acompanhamos". Tudo isso para entrar 
na "mente e no coração" dos consumidores, sem as influências externas que existem em uma 
pesquisa tradicional.  
 
Tradicional, aliás, é um conceito que está sendo redefinido no setor. "As coisas ficaram mais 
complicadas. Antes a gente fazia um filme de 30 segundos para a TV e resolvia. Agora, 
estamos na era do 'marketing de permissão'. É o consumidor que escolhe onde, quando e 
como vai se relacionar com a mídia e com a propaganda", diz ela citando o TiVo (aparelho pelo 
qual o telespectador recebe a programação que escolheu, na hora desejada, e sem intervalo 
comercial).  
 
A executiva diz que as novas mídias vieram para ficar mas não acredita em exclusão. 
"Estamos somando novas oportunidades de mídia e o maior desafio no setor hoje é redefinir e 
alocar corretamente o orçamento de publicidade dos nossos clientes".  
 
Shelly diz que o grupo está em busca de novas empresas. "Queremos comprar talentos e 
encontrá-los é uma dificuldade em todo o mundo", afirma.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jun a 1 e 2 jul. 2006, Tendências & Consumo, 
p. B7. 


