
Meio&Mensagem — É correto afirmar que a McCann-
Eríckson tem uma percepção criativa melhor no exte-
rior do que no Brasil? Eu gostaria que o senhor fizesse
uma avaliação da produção da agência no mundo con-
siderando o desempenho no País.
Márcio Moreira—A minha visita ao Brasil ocorreu a pedido
do Jens Olesen (presidente) e do Percival Caropreso (vice-
presidente de criação). A idéia é fazer uma avaliação do
mercado e o que a McCann pode fazer de novo. Nossa
participação no País continua sendo muito boa, mas
queremos entender melhor o que os clientes querem e o
que podemos fazer nesse momento para facilitar nossa
entrada em novos negócios. Eu, como diretor das compe-
tências que envolvem recursos profissionais, tenho que
contribuir com a minha parte, que é encontrar as pessoas
certas, com as habilidades certas, com o talento certo, para
nos trazer, digamos, esse novo vigor.

M&M — Isso significa que existem planos de modificar
a equipe de criação no Brasil, ou o objetivo é repensar os
processos com os quais a agência trabalha hoje?
Moreira — Acho que é uma combinação das duas
coisas. Eu não usaria a palavra modificar, mas adicio-
nar. Encontrar pessoas não só com a vontade de

participar de uma coisa maior, que é a McCann, mas
também de fazer parte de um processo de renovação.
trazendo uma energia diferente.

M&M—Novamente, qual é a sua avaliação do desempe-
nho da McCann no Brasil? Do ponto de vista criativo, o
trabalho satisfaz o senhor?
Moreira — O trabalho criativo feito McCann nunca me
satisfaz. Eu sou um eterno insatisfeito. As pessoas que
me conhecem da época que vivi no Brasil sabem que eu
fiz a primeira chamada "virada" da McCann, porque
achava que ela precisava disso. Era necessário trazer
novos talentos, fazer novos trabalhos, se atualizar. En-
fim, estar numa posição de criar realmente campanhas
premiáveis. Acho que é muito importante entender, por
outro lado, qual é o conceito de criação que eu advogo.
Nós sempre fomos uma agência que defende resulta-
dos. O primeiro resultado é o retorno para o cliente,
depois é aquele que dá reputação ao cliente e à agência,
a conquista de prêmios. Temos que equilibrar as duas
coisas. O trabalho que fazemos no mundo inteiro é
altamente premiável. Existem certos focos criativos
dentro da McCann no Canadá, em São Francisco — com
a Microsoft -, em Israel e em Milão. Na McCann de
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"O cliente trabalha hoje com o conceito de 'jump ball creative': ele tem um
briefing, joga-o para o alto e cinco agências pulam para ver quem pega

a campanha. O que está ditando esse comportamento não é a busca
da qualidade das idéias. Isso acontece porque não há mais comissão

estabelecida. Não tem mais nada"

Londres, acabamos de contratar o Robert Campbell (ex-
Y&R e Ogilvy), que é um monstro em criação. Também
nomeamos recentemente a Joyce King Thomas como
diretora de criação de Nova York. Ela criou a campanha
"Não tem preço", do Mastercard, que é simplesmente
fantástica. Pode-se dizer, então, que existe todo um
movimento dentro da agência, no sentido de revolucio-
nar nosso produto, sem mudar o conceito de trabalho,
que é gerar resultados aos clientes. Uma das razões de
minha vinda para cá é me certificar de que nosso
trabalho no Brasil segue esse mesmo caminho.

M&M—Do ponto de vista de negócios, qual a sua avalia-
ção sobre a McCann brasileira, que liderou o ranking
por muitos anos, mas agora não está mais no topo?
Moreira — Ranking hoje em dia é uma coisa muito
complicada, pelo seguinte: os clientes estão transferin-
do investimento de uma atividade para outra. É preciso
olhar para a McCann como um grupo de empresas e não
só como agência de publicidade. Sob a ótica de grupo de
empresas, ela continua no Brasil provavelmente como
a líder. Se você observar apenas como propaganda, é
outra coisa. Acredito que empresas que só fazem anún-
cios de revistas, jornais, outdoors e comerciais de tele-
visão são um anacronismo, porque a necessidade do
cliente hoje é muito mais ampla. O sujeito acorda de
manhã, sai de casa, é atingido por 200 mensagens
durante o dia de uma mesma marca, em canais total-

,4- mente diferentes. Do rádio no carro ao computador no
escritório, passando pela mala-direta que chega pelo
correio. O negócio mudou. Hoje não se fala mais em
comissão de agência. Fala-se em fees, em compensações
relacionadas com os resultados totais gerados para os
clientes, tudo isso tem que ser levado em consideração.
Na minha opinião o trabalho que a McCann tem feito no
Brasil é fantástico. Acho maravilhoso que eles tenham
me convidado a participar, porque o meu papel é jogar
bombinha de salão no meio da festa, agitar. O maior
problema do sucesso é que você se fecha, cria paredes
em torno de si mesmo. Eu estou aqui para derrubar as
paredes e tornar o processo mais poroso, para que os
talentos possam entrar.

M&M — O perfil criativo do mercado brasileiro torna o
ambiente mais competitivo em relação a outros países?
Moreira —Se você não tem um perfil criativo no
Brasil, isso é notado lá fora. Todo mundo espera do
País um grau de criatividade muito grande. Analisan-
do ao longo do tempo, há peças premiadas que
vieram daqui e que se tornaram clássicos da propa-
ganda mundial. Por outro lado, há muita coisa super-
ficial que também foi premiada. O Brasil sempre teve
essa coisa da grande sacada, sempre foi meio delin-
qüente. Isso é muito interessante, inspirador, mas
não é necessariamente a melhor estratégia. Esse é um
risco que nós não corremos nunca. Prefiro não ga-
nhar prêmio nenhum a ser reconhecido por um
trabalho feito só para ganhar troféus.

M&M — Um dos problemas da propaganda brasileira
não é o fato de ela se alimentar demais do próprio ego?
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Moreira — Eu pergunto: quais são os profissionais
brasileiros que saíram do Brasil e fizeram sucesso lá
fora? Meia dúzia. Em primeiro lugar, porque ninguém
quer sair. O publicitário no Brasil é estrela. Eu conheço
um dono de uma agência enorme, mundial, que trocou
Londres por Nova York. Seis meses depois, encontrei
com ele na rua. Eu disse a ele: "Soube que você está
voltando para Londres, por quê?". Ele respondeu: "Por-
que aqui ninguém me conhece". Em Nova York, a
publicidade não tem a visibilidade que ocorre no Brasil,
na Espanha e em alguns outros países, como a Inglater-
ra. Hoje sou visto como um profissional global, que
nasceu e cresceu no Brasil. Só isso.

M&M — Falando sobre isso, o que mudou na sua
percepção sobre a propaganda ao trabalhar nos Esta-
dos Unidos?
Moreira — Comecei na carreira em 1967, na McCann
brasileira. Tenho 37 anos de agência. Traba-
lhei no mundo inteiro. Daqui, fui para a
Europa, onde trabalhei em quatro escritóri-
os. Voltei ao Brasil para dirigir a criação no
Rio e depois passei por São Paulo. Em segui-
da, dirigi a criação da América Latina e então
fui para Nova York, onde moro desde o final
de 1979. As pessoas acham que fui para os
Estados Unidos por duas razões. Para traba-
lhar na conta da Coca-Cola e morar naquela
grande metrópole. Trabalhei nessa empresa
por 12 anos e moro em Nova York há 25. Mas
na verdade metade desse tempo eu passo
voando. Só com a Coca-Cola percorri o mun-
do inteiro, gerenciando campanhas como
Coca Cola é isso aí". Ou seja, nunca fui um

publicitário americano, no sentido de ficar
lá, 24 horas por dia, sete dias por semana.
Quando acabou essa fase, passei quatro anos
como diretor de criação do escritório de
Nova York e depois assumi a região da Ásia/
Pacífico. Morava nos Estados Unidos, mas
tinha um apartamento em Tóquio, outro em
Sidney e dirigia 22 escritórios. Não só cria-
ção, mas a administração da empresa na
região. Enfim, fiz um pouco de tudo nesses
anos e, embora atue como hoje vice-presi-
dente do conselho da McCann, não consigo
deixar de ser uma pessoa de criação. E posso
dizer que, nesse período todo, a maior revo-
lução de todas não foi em criação.

trazer resultados visíveis, palpáveis para o cliente. A
maior revolução, na minha opinião, foi o fato de que o
nosso papel deixou de ser o de criador de anúncios
comissionáveis na mídia tradicional. Hoje tudo comu-
nica, desde a caixa de fósforo ao web site. Nos Estados
Unidos há empresas que exploram ímãs de geladeira
como mídia. Hoje é muito mais importante gerenciar a
voz da marca, onde quer que ela apareça, do que tentar
criar sacadinhas de anúncios.

M&M — A grande transformação teria ocor-
rido, então, no modelo do negócio?
Moreira — Acho que a criação progrediu
bastante, principalmente por ter ficado res-
ponsável. Quando comecei em propaganda,
as verbas eram pequenas e éramos apenas
frasistas. Fazíamos anúncios e todo mundo
comentava, mas a mensagem não era passa-
da para todos os consumidores. Vivíamos
em um pequeno mundo. A propaganda de
hoje sabe que precisa comunicar a ponto de
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"Nós precisamos nos reinventar. Isso implica abandonar esse conceito
de mídia comissionável e partir para a idéia do gerenciamento

da voz da marca por meio de todos os canais possíveis e imagináveis
pelos quais ela se expresse"

M&M — Quais marcas têm conseguido atingir esse ge-
renciamento de mensagem com eficácia?
Moreira — Na McCann há duas que eu considero na
vanguarda: Mastercard e Microsoft. Não falo só em
anúncios, mas na voz da marca. Acho que o trabalho
que está sendo feito para a BMW é fantástico, numa
categoria muito difícil. Se você vir os comerciais de
automóveis hoje, basta tirar o logotipo de um e botar
no outro, que dá na mesma. Todo mundo filma o
ângulo do motorista, o interior do carro, a estrada, a
paisagem passando rápido e, no final, põe o logo da
marca. Existe um quociente de mesmice muito alto
nessa categoria. A BMW consegue se sobressair. Há
marcas menos globais que estão fazendo um trabalho
muito bom também, mas não sei se faria muito sentido
aqui. Continuo admirando muito o trabalho da Nike.
Eles criaram uma atitude, um sentimento que não tem
nada a ver com atributos. Aliás, é muito raro ver uma
campanha de marca que fale sobre detalhes de produ-

to. Existe hoje um confronto entre dois modelos de
comunicação, a "emotional advertising" (propaganda
emocional) e a "transactional advertising" (propaganda
transacional). É o conceito do "feelings and attitudes"
(sentimentos e atitudes) versus o "features and attribu-
tes" (características e atributos). O desafio é estabelecer
esse vínculo de emoção com a marca.

M&M — Qual a sua avaliação sobre o que tem sido feito
em propaganda no Brasil?
Moreira—Eu não sei o que está acontecendo exatamen-
te, mas tenho a impressão que a propaganda brasileira
deu uma guinada para o varejo. Isso é um problema,
pois é dificílimo construir marcas em campanhas desse
tipo. Parece que todo anúncio, mesmo de marca, tem
um pedaço que diz: "29 pagamentos no cartão". Não
vejo isso necessariamente como negativo. É apenas a
realidade, e o mercado precisa aprender a lidar com ela.

M&M — Essa é uma característica somente do nosso
mercado?
Moreira—Eu não conheço nenhum país hoje onde esse
varejão seja tão forte. Uma curiosidade: na Ásia há muita
campanha de varejo, mas especificamente na categoria
de tecnologia. Nos dias atuais o asiático parte do prin-
cípio de que a tecnologia é banal, qualquer um faz. A
questão é quem faz mais barato.

M&M — Grandes empresas mundiais contrataram nos
últimos anos agências de menor porte para buscar
novas idéias de campanhas, fazendo frente a seus tra-

8 - meio&mensagem

dicionais fornecedores globais. Um ícone desse movi-
mento é a Coca-Cola, cliente da McCann. Como o senhor
enxerga essa tendência?
Moreira — Essa tentativa de buscar outras fontes criati-
vas fora dos relacionamentos tradicionais que havia
entre marcas e agências começou, realmente, como
uma iniciativa para gerar novas idéias. Afinal, por que
não abrir o leque? Por que não buscar outros cérebros,
outras mentalidades e ver o que elas têm para oferecer?
Uma das marcas que inauguraram essa tendência foi a
Coca-Cola. Hoje esse movimento tem mais a ver com a
economia do negócio, com as finanças, do que com as
idéias. Porque na última década a negociação com a
agência saiu da mão do diretor de marketing para a mão
de um diretor de compras. Existe uma expressão nova,
que está ganhando força nos EUA: "jump ball creative"
(referência ao início do jogo de basquete, no qual o juiz joga
a bola para o alto, entre dois atletas adversários, para ver
quem sobe mais alto e domina o lance). É assim que o
cliente trabalha hoje: ele tem um briefing, então o joga
para o alto e cinco agências pulam para ver quem pega
a campanha. O que está ditando esse comportamento
não é a busca da qualidade das idéias. Eu diria que,
atualmente, de 30% a 40% dos projetos que as chama-
das agências criativas americanas estão fazendo são
"jump ball creative". A que pegar pegou. Isso acontece
porque não há mais comissão estabelecida. Não tem
mais nada. No início, esse assunto mexia muito com o
ego dos profissionais. Você ia para casa no final do dia
e dizia para si mesmo: "Falhei, não sou tão criativo
quanto o Zezinho da esquina". Agora não tem nada a ver

seguinte princípio do cliente: quem vai resolver o pro-
blema dele mais rápido, fantasticamente e com o menor
preço possível. Essa é a tendência e, infelizmente, a
industria da propaganda se presta a isso.

M&M — Seria o mesmo princípio das concorrências
globais entre grupos, como a do WPP no caso de HSBC
e Samsung?
Moreira—Existe, sim, um pouco de mérito profissional
nesses processos — no sentido de conseguir realizar as
demandas corretamente —, combinado com preço. Mas
os dois grandes diferenciais do nosso negócio são a
capacidade de produzir idéias e o preço. E, quando não
se tem idéias, a questão fica totalmente no preço.

M&M — De que forma as grande agências, como a Mc-
Cann, reagiram a esse novo modelo de concorrência?
Moreira — Isso provoca um efeito grande no negócio:
estamos entrando numa fase de enorme realismo. O
relacionamento entre cliente e agência mudou. Na Mc-
Cann tudo sempre gira em torno da clientela. Nossos
clientes tradicionais sabem disso e grande parte conti-
nua conosco. Agora, como eles também são partilhados
com outras agências, o que está acontecendo é que
todos estão perdendo remuneração. Certas gorduri-
nhas que existiam em volta de uma grande conta estão
tendo que desaparecer porque as margens estão caindo.
A pressão da concorrência é muito grande. Uma agência
rival pergunta ao cliente quanto ele está pagando pelo
serviço e então oferece uma taxa 0,3% menor. A empre-
sa faz a conta em âmbito mundial e descobre que terá

uma economia de US$ 22 milhões. O perigo é que o
sujeito de compras pode tomar a decisão de mudar uma
conta imensa por causa dessa quantia.

M&M—De qualquer modo, isso não seria uma demons-
tração de que o mercado da propaganda precisa rever
sua relação entre custos e receitas?
Moreira — A forma pela qual eu coloquei pode soar
negativa, e não quero deixar essa impressão. Nós preci-
samos nos reinventar. Isso implica abandonar esse
conceito de mídia comissionável e partir para a idéia do
gerenciamento da voz da marca por meio de todos os
canais possíveis e imagináveis pelos quais ela se expres-
se. Todo cliente está acostumado com o conceito de
linha de produção, da matéria-prima à chegada do
produto na prateleira. Existem 70 fases nesse processo.
Qualquer empresa sabe como fazer isso muito bem,
mas nunca tratou sua comunicação da mesma forma. O
que fizemos na McCann foi criar um modelo que siga
esse mesmo princípio de cadeia de produção. Por isso
temos hoje a McCann, a Momentum (promoções), a
MRM (relacionamento), a Universal (mídia) e assim por
diante. Precisamos partir para uma coisa nova que os
clientes não vão conseguir reproduzir, com base nos
princípios de como criar esse modelo que eles próprios
nos ensinaram. Mas o que realmente me preocupa
nesse processo é o tal "jump ball creative". Isso é muito
sério, porque nós ainda estamos no negócio da proprie-
dade intelectual, da idéia criativa. Não se pode pôr
preço como se fosse parafuso. A reação a isso, que já está
ocorrendo na Europa, é o registro de patente por parte

ram relevante, vão lá e registram. O cliente tem que
pagar royalties sempre que quiser utilizá-la.

M&M — Que outras tendências o senhor observa no
negócio da propaganda nos próximos anos?
Moreira — A margem de lucro em outras áreas da
comunicação, mais mensuráveis, estão crescendo em
relação à propaganda tradicional. No mercado norte-
arnericano há uma forte tendência de crescimento em
áreas como eventos e promoções, pois o resultado
pode ser medido na boca do caixa. Por outro lado,
não acredito que esses segmentos venham a superar
o mercado da propaganda nos próximos anos. Afinal,
os canais de TV, os jornais e os outdoors continuam
onde estão. É o tradicional. Mas a margem de lucro
vai continuar a cair. O desafio da mídia e da propa-
ganda será o de se reinventar. O meio rádio hoje está
maior do que nunca. Porque eu não tenho mais
aquelas 70 estações de rádio de AM e FM apenas. No
dial do meu rádio há sintonia para notícias, esportes,
jazz, rock and roll, rap e assim por diante. A definição
de propaganda à qual ainda estamos atrelados come-
çou a perder o sentido. A disputa de agora em diante
será pela voz da marca. Qual empresa fará esse geren-
ciamento para o cliente. Outra previsão que faço é o
aumento da importância das contas locais. As mar-
gens nas contas globais estão ficando cada vez mais
achatadas, e não se ganha mais dinheiro com elas. O
caminho será aproveitar essa estrutura montada para
os grandes clientes mundiais e oferecê-la nos merca-
dos locais, onde é possível ter mais rentabilidade.
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