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S
e existem dois aspectos comuns às sete décadas de

vida da McCann-Erickson no Brasil, eles são sua rela-

ção com a liderança e sua função de esco-

la fundamental da nossa propaganda.

Liderança tanto no sentido do atendimento e

da construção de marcas líderes, um traço cons-

tante de sua carteira de clientes, como do pró-

prio negócio, pois a McCann é a agência que

por mais tempo — em diversos momentos —

liderou o ranking nacional, seja em propagan-

da, seja em comunicação de marketing.

Escola essencial por-

que a agência sempre

desempenhou esse pa-

pel. No passado, ao

lado da JWT, primeiro,

e da Almap e DPZ,

depois, foi a agência

que mais ensinou a

práxis da atividade a

profissionais que vie-

ram a se tornar empre-

sários ou a dirigir e trabalhar em outras organizações.

Mas essa função de escola continua até os dias de hoje,

pois se considerarmos o conjunto da atividade da comuni-

cação de marketing, a McCann vem formando na prática

uma série de executivos nessas diversas áreas de especiali-

zação, seja a partir da própria agência, seja por meio de

suas diversas controladas especializadas.

A McCann tem sido uma eterna sobrevivente e locomotiva

da atividade. Desde sua

fundação nos Estados

Unidos, há mais de um

século, e sua chegada ao

Brasil, há 70 anos. Essa

capacidade de se reciclar

faz dela uma das raríssi-

mas agências com esse

tempo de vida no mer-

cado internacional e na-

cional. Sem contar que
A Liderança da Nestlé, que
tem uma trajetória de mais ela por sua liderança e
de meio século de capacidade de atender
relacionamento com a
McCann, deriva de um amplo
portfolio de produtos, sendo
alguns deles criadores de
categorias, como Leite Moça,
Nescafé, Leite Ninho e Leite
Molico — todas marcas
atendidas pela agência

clientes por longo prazo

— diversos por mais de

50 anos —, tem manti-

do uma regularidade

surpreendente de estru-

tura, de modus operandi,

de qualidade de serviço

prestado e de trabalho colocado na rua.

Uma regularidade que tem fundamento tanto na postu-

ra conservadora da McCann, uma agência que surpreende

pouco, quanto na sua paradoxal ação de vanguarda, pois
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cola de liderança
tem sido pioneira em uma série de atividades na propagan-
da e no seu entorno, sendo sempre uma das estruturas mais
contemporâneas a todas as fases da propaganda (nacional
e internacional).

Se assim não fosse, a agência não chegaria aos dias de
hoje como a líder absoluta em termos de grupo de comuni-
cação no Brasil, como a maior rede de agências de propa-
ganda no mundo e na América Latina — e disputando de
perto a mesma posição no ranking brasileiro.

Cabe, ao se analisar o sucesso da McCann e dos clien-
tes que atende, fazer a clássica pergunta: "a agência é líder
porque consegue atrair e trabalhar com anunciantes líderes
ou são os anunciantes líderes que se sentem confortáveis
em contar com uma agência líder cuidando de sua conta?"
Talvez não seja possível se chegar a uma resposta conclusi-
va, mas é certo que a McCann registra a melhor perfor-
mance nacional em termos de manutenção de contas a
longo prazo. Dos clientes atendidos há mais de 50 anos no
Brasil, 67% estão na agência; ou seja, das nove contas
atendidas há mais de 50 anos pela mesma agência no País,
seis são dela.

É evidente que a McCann não é uma unanimidade. Ela
tem seus defeitos e recebe um grande número de críticas
de todos os lados. Isso decorre tanto do fato de que inco-
moda muita gente como de sua própria dimensão, que
fazem desse navio uma embarcação bastante complexa
de controlar.

No balanço final, porém, a McCann tem sido um sinô-
nimo de agência de propaganda e
comunicação, tem sido autora de
algumas das mais conhecidas e
eficazes campanhas da história e
dona das contas mais desejadas
do mercado.

Sorte? Coincidência? Estrutura?
Um pouco disso tudo, mas, princi-
palmente, muita competência.

Principais momentos históricos
Com a conta da Esso, a McCann

Brasil foi fundada em 1935, no
Rio de Janeiro, tendo Armando
Moraes Sarmento como seu pri-
meiro gerente-geral e, mais tarde,
presidente. Para esse cliente, que

A conta da Kolynos

foi conquistada pela
McCann-Erickson em 1948,

que criou a campanha "Ah!",

a mais longeva da
publicidade brasileira, que

não apenas solidificou a
liderança do produto, ma:

foi capaz de transferir essa
posição para Sorriso

acabou saindo e, mais tarde, retornando à agência, a
McCann fez muitas campanhas e iniciativas lendárias,
como a criação e veiculação do Repórter Esso por mui-
tos anos.

Em 1937, a McCann chegou a São Paulo, sob a lideran-
ça de David Augusto Monteiro, outro de seus dirigentes his-
tóricos. No ano seguinte, a agência conquistou a General
Motors, que atende até hoje.

A conta da Coca-Cola no Brasil, o segundo país a fabri-
car o refrigerante no mundo, foi ganha em 1942, em fun-
ção do trabalho de Moraes Sarmento. A partir daqui, o
atendimento se globalizou com a McCann e levou Sar-

mento a fazer carreira internacional, che-
gando à presidência do Grupo Interpu-
blic, em 1968.

Voltando ao ano de 1944, registra-
se que o escritório do Rio da agência
contratou Altino João de Barros como
office-boy. Ele não apenas fez uma bri-
lhante carreira na mídia, atividade da

qual é um dos
"pais" no Brasil, co-
mo se transformou
em um símbolo da
própria McCann, on-
de trabalha até ho-
je, 61 anos depois.

Em 1948, a agên-
cia criou pioneira-
mente seu Depar-



tamento de Pesquisa de Mídia, na primeira das inovações

estruturais que mudariam não apenas a cara da McCann,

mas de toda a propaganda brasileira.

A conta da Kolynos, marca então pertencente à Anakol,

foi conquistada em 1948. ítalo Eboli e sua equipe de cria-

ção desenvolveram o "Ah! Kolynos", a campanha publici-

tária de mais longa duração no Brasil, que não apenas soli-
dificou a liderança do produto como foi capaz de

transferir essa posição para Sorriso,

quando a Colgate adquiriu a marca e foi

obrigada pelo Cade a deixar de usar

Kolynos por alguns anos.

Em 1950, quando foram lançadas a

W Tupi e O Pato Donald, embrião da

Editora Abril, boa parte dos anúncios vei-

culados pioneiramente era de clientes da
McCann.

Nos dois anos seguintes, a agência

conquistou, a cada exercício, uma conta

importante que mantém até hoje. Pela

ordem, Goodyear e L'0réal.

O primeiro grande marco na história

empresarial da McCann viria em 1953,

porém, com a entrada da Nestlé e da

Unilever. Com isso a agência assumiu a

liderança do ranking nacional, ultrapassando a JWT. No

mesmo ano, aconteceu a fundação da Marplan, subsidiária

com foco na área de pesquisa e que mais tarde foi vendida.

Em 1959, Emil Farhat assumiu a presidência da McCann

brasileira, devido à promoção de Sarmento para presidir a

área internacional da agência. No ano seguinte, ao perce-

ber os ventos das mudanças, transferiu sua sede do Rio para

São Paulo.

No meio dessa década, em mais um movimento pionei-

ro, foi feita a unificação dos departamentos de mídia, que

até então operavam separadamente (um para rádio, outro

para jornal...) e não no sistema atual de planejamento,

compra e execução de todos os meios.

Um pouco antes da virada para os anos 70, Jens Olesen

veio pela primeira vez trabalhar no Brasil (veja entrevista

nesta edição). Mais tarde, outro líder de grande importân-

cia para o desenvolvimento futuro da agência, Percival

Caropreso, começou sua carreira, como redator júnior.

O americano Robert Cole assumiu, em 1974, o lugar de

Farhat. Mas ele cumpriria a mais curta gestão da história da

agência no País, pois Olesen, que retornou em 1976 para o

Brasil, passou a ser o presidente, em 1979.

Antes disso, porém, a McCann inovou mais duas vezes de

forma importante: criou, em 1976, a área de Planejamento

Estratégico; e lançou, em 1978, a pesquisa sobre os jovens

no Brasil, primeira de uma série que incluiu as donas-de-casa

e a classe média, além da repetição do pioneiro estudo.

Após alguns anos sem essa posição, a agência recuperou,

em 1984, a liderança no ranking nacional, um pouco antes

de mudar da Rua da Consolação, endereço onde ficou por

quase uma dé-

cada, após a saí-

da das Associa-

das do prédio da

7 de Abril. O des-

A relação com a MasterCard ainda não

atingiu uma década, mas o tema

"Priceless", que se transformou no

brasileiríssimo "Não tem preço", conseguiu

incluir a McCann Brasil entre as três

unidades internacionais de referência

criativa para o desenvolvimento

global da campanha
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tino, desta vez, foi para sua sede própria, na Rua Loefgreen.

Uma década depois, em 1994, a McCann voltou a

liderar o ranking, desta vez até os dias de hoje, conside-

rando o conjunto de seus negócios em comunicação de

marketing.

Durante os últimos dez anos, aliás, a agência investiu

como nunca na sua expansão vertical e horizontal, com a

criação do McCann WorldGroup, e em aquisições impor-

tantes, como a da Sun, para operar em marketing direto

com a nova Sun MRM; da Sight, que se transformou em

Sight Momentum; e da Bullet, que manteve seu nome,

ambas para operar na área promocional; a Contemporânea,

no segmento de propaganda; e a BC&H, que se transfor-

mou em FutureBrand BC&H, para atuar nos campos do

branding e do design.
Foram também criadas algumas agências especializadas,

como a Thunder House e a Zentropy, estas para a área digi-

tal, congeladas em 2004, em um dos raros revezes vividos

pela McCann em sua história no Brasil.

O ano de 2002 marcou o centenário da McCann mun-

dial, que opera atualmente em 207 cidades de 133 países

e, no Brasil, começou o milênio fazendo excepcionais

campanhas integradas, como a antológica "Nestlé e você

no Show do Milhão", em conjunto com a Sight Momen-

tum e o SBT.

A McCann, que atende a conta há quase 70 anos, respondeu pelo
Lançamento de praticamente todos os automóveis e utilitários da

General Motors no Brasil, sendo que muitos deles fizeram
história em nosso mercado

Essa postura coloca o grupo na dianteira da oferta de

serviços de comunicação de marketing no mercado brasi-

leiro, por meio de quatro unidades próprias, oito agências

associadas, duas subsidiárias e seis agências especializa-

das, que totalizaram o faturamento de 1,4 bilhão de reais

em 2004.

Clientes e trabalhos simbólicos
Para entender melhor a McCann e sua contribuição à

história de nossa comunicação, deve-se analisar sua rela-

ção com alguns de seus principais clientes e os trabalhos de

maior fôlego feitos para eles.

As histórias da Coca-Cola e da McCann se confundem

no Brasil, pois a agência esteve na linha de frente das orga-

nizações parceiras que ajudaram a estabelecer o mercado

para esse refrigerante no País, assim como a conquistar e a

manter sua liderança na categoria.

O número de cartazes, anúncios, comerciais e promoções

realizados para a Coca-Cola é imenso, em mais de 50 anos

de atendimento à conta, e segue três aspectos essenciais da

estratégia dessa que é uma das marcas mais valiosas e glo-

bais de todo o planeta: anunciar sempre e em todo lugar;

seguir a mesma linha vencedora com pequenos ajustes de

tempos em tempos; e adaptar à linguagem local os temas e

ícones mundiais da marca.
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O resultado foi a forte incorporação aos hábitos de con-

sumo e à cultura brasileira dessa marca de origem ameri-

cana, que aqui se adaptou muito bem e se transformou

em um ícone central dos produtos de consumo comercia-

lizados no País e da nossa própria atividade publicitária e

promocional.

Temas como "Tudo vai melhor com Coca-Cola", "Isso é

que é", "Coca-Cola e um sorriso", "Coca-Cola é isso aí" ou

"Gostoso é viver"; comerciais com figurantes anônimos ou

estrelas como Pelé, Chico Anísio ou Tom Jobim; campanhas

promocionais trocando tampinhas e selos por miniaturas do

produto; e, mais recentemente, o Vibezone, transforma-

ram-se em sinônimos
de propaganda, de

promoção e de even-

tos vivenciais de mar-

ca no Brasil — resul-

tantes de um trabalho
exemplar, na perspec-

tiva do tempo, entre

cliente e agência.

Se a liderança de

Coca-Cola foi conquis-

tada há muito tempo e

vem sendo mantida, o

trabalho para a Gene-

ral Motors, atendida

há quase 70 anos pela

Conquistada pela McCann em 1942, a
conta da Coca-Cola segue desde então

três aspectos essenciais: anunciar
sempre e em todo lugar; seguir a mesma

linha vencedora com pequenos ajustes;
e adaptar à linguagem local os temas e

ícones mundiais da marca

McCann, tem sido ainda mais desafiador, pois apenas em

2004 a marca pôde comemorar a liderança em um merca-

do automobilístico cada dia mais disputado.

A McCann respondeu pelo lançamento de praticamente

todos os automóveis e utilitários da montadora no Brasil,

sendo que muitos deles fizeram história em nosso merca-

do, como os modelos e linhas Opala, Ômega, Monza,

Corsa, S10, Blazer, Vectra e Celta — este o pioneiro em

vendas pela internet, antecipando uma estratégia que

mudaria significativamente o processo de venda de carros

no País e que se transformou em uma referência mundial

para a própria GM.

Foram também diversas as campanhas institucionais

para a marca Chevrolet, ao longo dos anos, e de divulga-

ção de mudanças importantes no panorama da indústria
automobilística nacional, como o motor bicombustível

Flexpower.

Após essas décadas, o trabalho da McCann para a GM só
encontra paralelo, no Brasil, com aquele feito pela Almap

para a Volkswagen, representando um belíssimo exemplo

de como a constância na relação agência—cliente é um

fator de ganho considerável para as duas partes.
No caso da conta da Nestlé, que também tem uma traje-

tória de relacionamento de mais de meio século com a

McCann, a liderança da empresa deriva de um amplo port-

folio de produtos, sendo alguns deles criadores de catego-

rias, como Leite Moça, Nescafé, Leite Ninho e Leite Mouco

— todas marcas atendidas pela agência.
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Ao longo de décadas, foram feitas centenas de campa-

nhas e milhares de peças para essas e outras marcas da

Nestlé atendidas pela McCann, gerando níveis de recall,

participação de mercado e conexão emocional recordes

para produtos que se transformaram em sinônimos de cate-

gorias e de qualidade em alimentação.

Também é de se destacar a já mencionada campanha

"Nestlé e você no Show do Milhão", realizada em conjunto

com a Sight Momentum e o SBT, que mudou a história não

apenas da propaganda como da promoção no Brasil, pela

integração de esforço de marca com incentivo de vendas,

pela presença na mídia e pelo envolvimento com os consu-

midores. Campanha que teve continuidade com "Junta

Brasil" e representa uma nova abordagem à comunicação de

marketing, consolidando esforços e verbas para valorizar

tanto a marca corporativa como a de seus produtos.

No caso do atendimento da MasterCard, a situação

ainda não é de liderança — mas a tendência é que ela não

demore a chegar, pela curva que vem se registrando — e a

relação cliente—agência ainda não atingiu uma década.

Mas é outro caso exemplar de integração da agência

com o anunciante e de desenvolvimento nacional de um

tema internacional: o "Priceless", que se transformou no

brasileiríssimo "Não tem preço", e já pode ser considerado

o mais recente grande sucesso mundial da propaganda,

pela repercussão alcançada, sucesso de público e crítica,

resultados efetivos de ganho de imagem e de market-share

e até de " inspiração" para diversos outros gêneros de mani-

festações jornalísticas e artísticas.

Essencialmente uma grande campanha, o "Não tem

preço" só funcionaria bem, como vem acontecendo, se

tivesse um jeito nacional absolutamente natural e rela-

cionado à cultura do País. Essa foi uma façanha realiza-

da pela criação da McCann Brasil, que fez peças locais

do mesmo padrão que as melhores do mundo e conse-

guiu ser uma das três unidades internacionais de refe-

rência criativa para o desenvolvimento da campanha,

que já contou com diversas peças criadas aqui e veicula-
das globalmente.

O caso da Kolynos tem duas características únicas e que

fazem do atendimento a esta conta um verdadeiro fenôme-

no — internacional e não apenas brasileiro.

O primeiro fenômeno é a longevidade da campanha.

É a mais antiga em veiculação contínua no Brasil, pois
há quase 50 anos o "Ah ! " é um tema-símbolo da refres-

cância do produto, que já era líder de mercado quando

seu atendimento foi assumido pela McCann, autora da

antológica campanha, que já se desdobrou em milhares

de comerciais, anúncios e outros tipos de mensagens,

com ou sem o adendo (criado há quase 25 anos) "O

gosto da vi tór ia".

O segundo fenômeno é único em toda a história do mar-
keting mundial. A empresa que adquiriu a marca foi, como

todos sabem, obrigada pelo Cade a mudar de nome por um

certo período de tempo. Kolynos se transformou em

Sorriso, mas manteve as principais características da marca

e de sua linha publicitária, não apenas segurando, mas

aumentando seu impressionante share de vendas e de top-
of-mind junto aos consumidores.

São raríssimos, tanto aqui como em qualquer outro mer-
cado, os exemplos como este de Kolynos/Sorriso, de como

a comunicação de marketing pode ser essencial para o
sucesso das marcas e das organizações. ©
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