
Em 1° de fevereiro de 1935 a McCann

iniciava suas operações no Brasil, um

modesto escritório instalado no Rio de

Janeiro, diferente da JWT, Ayer e Lintas,

que enxergavam São Paulo como um

mercado mais promissor. Para a recém-

chegada o Rio era estratégico, não apenas

pela proximidade com o poder, mas lá era

que operava a Esso, desde 1912, primeira

distribuidora de combustíveis a se instalar

no país. A Standard Oil Company era o

único cliente da agência na América do

Sul, o seu maior cliente nos Estados

Unidos desde quando Harrison King

McCann, dono da agência e ex-fun-

cionário da Esso, requisitara a conta.

Difíceis foram os primórdios da agên-

cia no Brasil, uma operação que deu pre-

juízo à matriz durante 15 anos. É que,

diferentemente da JWT, a McCann não

tinha grandes clientes. A McCann opera-

va com a Esso, um anunciante de repre-

sentatividade, porém pequeno;

Frigidaire, a partir de 1937; e no li-

miar dos anos 40, Anderson Clayton e

Frigorífico Watson. A agência ganha

musculatura de fato entre 1941 e

1942 com o lançamento da Coca-

Cola no país e a providencial visita ao

Brasil de Nelson Rockefeller,
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O "Repórter Esso"consolidou a operação da agência
no pais, viabilizando investimentos e estimulando
a criação de um departamento de rádio atuante
na sua estrutura. Em meados dos anos 50 o noticiário
chega à TV; na foto, o locutor Gontijo Teodoro
durante as gravações

herdeiro da Standard Oil e encarregado de negócios

dos Estados Unidos com a América Latina.

Rockefeller veio para difundir a política do Pan-

americanismo, que previa um alinhamento da infor-

mação nas três Américas.

O "Repórter Esso" (noti-

ciário de rádio) e a Revista

Seleções, lançados na

época, eram os instrumen-

tos estratégicos dessa

operação. O plano

Rockefeller beneficiou a

agência, que passou a ter

no "Repórter Esso" o seu

job mais rentável. A conta,

fortalecida pela capilari-

dade da mídia radiofôni-

ca, obriga a McCann a

investir em pesquisas

(doravante o seu maior

diferencial perante a

concorrência) e num departamento de rádio atuante,

tão eficiente quanto o da Standard, a agência do

Cícero Leunreoth. A McCann-Erickson, então, cresce

a passos largos, de modo que em 1952 faturava 109

milhões de cruzeiros/ano e já era a segunda do rank-

ing da revista PN, com a conta da Esso representan-

do 26% da receita.

A trajetória da McCann em tudo foi diferente

das outras multinacionais já estabelecidas no

Brasil: escolheu o Rio de Janeiro como sede, pri-

orizou e investiu em pesquisas, diversificou o seu

mix de comunicação e valorizou os recursos

humanos da terra, efetivando, inclusive, Armando

de Moraes Sarmento como gerente, mais tarde

diretor - em 1963 sendo conduzido à presidência

do Grupo Interpublic. A presença de um brasileiro

à frente da multinacional

contrastava com a dos execu-

tivos estrangeiros da JWT,

Ayer, Grant e Lintas.

Sarmento, na verdade, re-

presentou um papel rele-

vante: conquistou a conta da

Coca-Cola, a partir do Brasil,

para a McCann em todo o

mundo. Quando tudo

começou, Sarmento tinha de

administrar uma verba de

600 contos de réis/ano; esse

era o investimento da Esso

no país, inexpressivo se com-

parado com a verba de uma

das contas da Thompson, a

da GM, que era de 5 mil con-

tos de réis. Ao passar o

bastão para Emil Farhat e o

seu sucessor Robert Cole,

antes de assumir a operação

internacional, anos depois,

Sarmento entregava um dos

mais rentáveis e bem-sucedi-

dos escritórios da agência no
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mundo.


