




ABOUT - A McCann Brasil estava
acostumada a ser comandada por
uma só pessoa. De repente, dois chefes
passam a dividir as tarefas. Como tem
sido o trabalho em conjunto? Há mui-
tos conflitos?
JÚLIO CASTELLANOS - Tem sido uma
experiência muito rica. Desde que
nos juntamos, entramos no jogo
dizendo que apostaríamos real-
mente no trabalho em dupla, o que
não quer dizer que fazemos as mes-
mas coisas. Mapeamos áreas de
enfoque de cada um. A idéia é ter
uma liderança com uma só voz e
com a capacidade de estabelecer
uma expectativa e uma direção
clara para a organização, tanto na
entrega da oferta em termos de
produto, que é a área de maior en-
foque da Adriana, quanto no lado
comercial e organizacional como
um todo, tarefa à qual dedico a
maior parte do meu tempo.
ADRIANA CURY - Estamos nos dando
superbem, ao contrário do que muita
gente supunha. A gente atua de
forma complementar. Na hora de
decidir o "modus operandi" da agên-
cia — o perfil que vamos contratar, o
que queremos para a agência, como
vamos nos relacionar com os clientes
- o fazemos juntos.

ABOUT — O desafio tem sido mais
gerencial, comercial ou técnico?
CURY - O desafio existe em todas as
áreas. A gente entrou na locomotiva
tendo que reformá-la e continuar ser-
vindo o café, o almoço e o jantar.
Além de melhorar também essas
refeições, claro.
CASTELLANOS - Desde que nos ofe-
receram assumir a McCann Brasil,
víamos como uma grande oportu-
nidade para a empresa, porque está
tudo acontecendo ao mesmo tem-
po; a mudança de uma dinastia de
gestão e toda a cultura ligada a isso.
Por outro lado, recebemos uma
herança notável. A base de negó-
cios da agência é invejável em ter-

mos de dimensão, diversidade e es-
tabilidade. Herdamos um negócio
muito saudável.

ABOUT - Os clientes estavam queren-
do mudança? Porque o que se nota é
que alguns reagiram até rápido
demais.
CURY. — Cada um tem seu estágio,
mas nenhum cliente reagiu de
forma contrária às mudanças. Todos
estavam abertos às propostas que a
gente vem implementando. Antes
de começarmos, fomos conversar e
ouvir os clientes. E a proposta res-
sonava muito bem diante das expec-
tativas deles. Dependendo do clien-
te, você tem de se adequar e não ir
tão longe, mas todos, sem exceção,
foram receptíveis.

OASTELLANOS - Mesmo com todo
o meu tempo de McCann (20
anos), eu não conhecia a operação
de São Paulo em detalhes. O Rio
de Janeiro era uma operação com-
pletamente autônoma. Fiquei sur-
preso ao ver que os clientes esta-
vam satisfeitos e que mostravam
uma fidelidade fortíssima em rela-
ção à McCann, ao mesmo tempo
que responderam: "O que vocês
estão falando é música para os
nossos ouvidos".

ABOUT — E a inércia interna? Ainda
há a "máquina" que fala que vocês
estão inventando muita moda e que
antes a vida era mais fácil por aqui?
CURY - A inércia existe, mas a gente
procura neutralizá-la. Nos casos mais
gritantes é preciso trocar e trazer pro-
fissionais que ajudem a disseminar
essa nova cultura. E quando você traz
as pessoas certas isso se espalha com
uma rapidez muito grande. Na verda-
de, esse é um dos motivos pelos quais
a gente conseguiu um resultado tão
rápido em tão pouco tempo. E as pes-
soas que ficaram vêm se "aculturan-
do" e acompanhando a nova fase. E a
tendência. Como diz Márcio Moreira
(vice-chairman global professional ma-
nagement da McCann Worldgroup), a
gente não veio pra fazer revolução,
mas sim evolução. Essa frase define
muito bem o tom e a maneira.
CASTELLANOS - Quisemos imple-
mentar um novo "modus operandi",
o que sabíamos que não seria possível
fazer em 100% da agência e com
todos os clientes. Por isso nosso
plano, desde o início, foi detectar
onde a gente acreditava que o ter-
reno estava mais fértil para criar as
referências que os demais da organi-
zação assimilariam, sendo efetivos ao
enfocar uma fatia para mostrar que
poderia funcionar.,

ABOUT — E isso começou logo com uma
GM, o que geralmente não acontece.
CURY - Nós não precisamos lançar
mão de trazer algum cliente mais
fácil para construirmos uma imagem
de reputação criativa. Fizemos com
os clientes da casa, tidos como difí-
ceis. E as mudanças vêm se operando
cada vez mais profundas.

ABOUT — Como acrescentar mais
ousadia a um cliente do porte da
GM, para o qual tudo tem uma
implicação maior e deve ser milime-
tricamente pensado?
CURY — Estamos fazendo um tra-
balho casado, no qual, ao mesmo



tempo em que oferecemos inova-
ção, criamos condições para o
cliente aprovar as novidades. Isso
se consegue formando e infor-
mando o cliente, trazendo-o para
a mesma página que a agência
está. A gente parte do princípio
que o core business do cliente não
é comunicação. Desse assunto en-
tendemos nós, que temos a obriga-
ção de "aculturar" esse cliente pra
que ele esteja preparado pra rece-
ber essa inovação.

- Honestamente, na-
da do que estamos fazendo é ciência
oculta. E nem diria que sejam coisas
que não tenhamos feito no passado.
Temos criado um ciclo de palestras
para os clientes ouvirem sobre cer-
tos assuntos relacionados à criativi-
dade e à inovação. E nessas palestras
aproveitamos para falar do ambiente
necessário para que os resultados
floresçam; e o quanto eles podem
faturar, afinal, é isto que, na verda-
de, faz os olhos dos clientes brilha-



rem. É impressionante a recepti-
vidade deles.

Como surgiu a idéia do
"mesão multidisciplinar"?
CASTELLANOS - Conversando sobre
as dificuldades que estavam ineren-
tes ao processo típico de trabalho da
agência para conseguirmos uma
integração real entre as disciplinas
quando a gente procurava desenvol-
ver um programa de comunicação
integrada. Surgiu também das difi-
culdades que_ temos em vender e
apresentar propostas ambiciosas
desse tipo, porque os clientes falam
o que querem, mas também preci-
sam estar preparados para tanto. A
gente fez o primeiro "mesão" no
Rio de Janeiro, onde temos uma
organização bastante enxuta que
nos permite brincar bastante.
Depois descobrimos que daria certo
também aqui.

ABOU f — Até há pouco tempo, um pro-
fissional com um perfil mais criativo e
inventivo não escolheria a McCann
para trabalhar. Como vocês fizeram
para atraí-lo?
CUfiY - Quando o Mareio (Moreira)
começou a conversar comigo, ele
disse que a idéia de colocar um pro-
fissional de criação com alguém da
área de negócios já era uma forma
de sinalizar um desejo da organiza-
ção de querer um produto diferen-
ciado. Atrair gente legal também vai
muito do quanto esses profissionais
confiam em você e apostam no seu
desafio. No começo foi muito por aí,
no sentido de comprar a proposta.
No departamento de criação, a
gente já tem quase 90% do staff
renovado. E, além disso, os nossos
não querem sair, porque estão satis-
feitos. Nesse projeto multidisciplinar
você tem muito mais espaço criativo
para qualquer área — não só na cria-
ção propriamente dita —, porque
você desverticaliza as funções e hori-
zontaliza o trabalho. Daí a mídia

cria com o marketing direto, por
exemplo. A oportunidade é maior e
mais desafiadora.

As pessoas, aparente-
mente, estavam de olho para consta-
tarem se realmente haveria mudan-
ças na McCann. Em pouco tempo
começamos a ter um feedback muito
espontâneo do mercado de que algo
estava realmente acontecendo. Hoje
não temos a menor dificuldade em
atrair perfis desse tipo. E não só em
criação, mas em qualquer área, por-
que as pessoas acreditam que temos
um projeto e que a nossa proposta é
ambiciosa. Ainda mais: se existe
alguma agência com a matéria-prima
para emplacar é a McCann.

E a reputação de, que a
McCann paga abaixo da média do
mercado?
CASTELLANOS - A McCann talvez
tenha essa reputação, mas a gente
não tem o menor problema de atrair
gente por causa do dinheiro. Não
vou dizer que somos acima da média,
porém sei que estamos em linha com
o mercado. Dinheiro nunca é obstá-
culo para contratar alguém.
CÜRY — Tenho referenciais de agên-
cias tidas como boas pagadoras e
estamos equiparados com elas, no
mínimo.

ABOÜT — Quais são as metas para este
ano, tanto no plano da criação quan-
to em termos de negócios?
GURY - Do ponto de vista criativo,
a meta é a judar nessa prospecção,
melhorando o produto final, con-

solidando os negócios, fidelizando
nossos clientes e ampliando negó-
cios dentro de casa por meio do
"mesão", que proporciona cobrir
lacunas nas quais a McCann não
entrava; além de criar uma ima-
gem mais poderosa e mais sedi-
mentada para poder ir às ruas e
falar que a McCann é uma agência
sólida, com um produto final con-
sistente e diferenciado. Outro obje-
tivo é melhorar a criatividade em
todas as disciplinas; até porque já
discutimos que essas nomenclatu-
ras das disciplinas deveriam mudar.
Não há mais fronteiras, visto que a
inovação vem de todos os lados.
Tanto do departamento de mídia,
quanto do planejamento e da cria-
ção. A ficha técnica está cada vez
maior. E isso é bom.
CASTELLANOS - Estamos em um pro-
cesso de consolidação e horizontali-
zação do novo modelo. Neste ano
vamos mostrar mais o resultado dessa
postura, logicamente, porque ternos
mais coisas interessantes no "forni-
nho" que vão aparecer e consolidar o
que começamos, em termos de per-
cepção de mercado. Sob o prisma
dos negócios, ainda há setores os
quais não ocupamos, como o varejo,
por exemplo. Não temos hoje um
grande cliente de varejo. Fazemos
comunicação de varejo para vários
clientes, mas não é o foco principal
do cliente. Quando falo de varejo,
refiro-me a cadeias de lojas, um seg-
mento que ainda é um buracão na
nossa carteira. Fast-food também é
um buraco, assim como o setor cer-
vejeiro, os produtos de limpeza, a
linha branca, os eletroeletrônicos e a
área imobiliária.

ABOU! - Há alguma outra McCann
no mundo utilizando o mesmo sistema
que vocês?

Não exatamente
como o nosso. A idéia de formar equi-
pes multidisciplinares por projetos
sem dúvida existe, mas o nosso siste-



ma de ter os "pensadores", os "cabe-
ças", ou os "planejadores" de todas as
disciplinas localizados debaixo do
nosso teto e fazendo parte da nossa
equipe só existe no Brasil. Inclusive,
apresentamos nas reuniões de plane-
jamento para John Dooner (CEO da
McCann Worldgroup) e ele reconhe-
ceu que estamos um passo à frente.

ABOUT - Por que um Leão em Cannes
ainda é tão importante para uma
agência?

CURY - Acho que Cannes ainda é
uma grande referência de atestado de
qualidade, apesar das discussões se o
Brasil vai bem, vai mal, se a McCann
vai ganhar ou não. O festival ainda é
um ISO 9000 da publicidade, é uma
chancela de qualidade.
CASTELLANOS - A gente vive do tesão, e
não há nada melhor do que conseguir
uma nova conta, ou vender uma bela
campanha, ou a conquista de um prê-
mio realmente reconhecido pelo mer-
cado e acima de qualquer suspeita, e
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