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Empresa corta 10% da equipe, reduz independência do escritório carioca e parte para 
recuperar ação criativa dentro da Coca-Cola 
 
A McCann Erickson confirmou, na semana passada, um total de 35 demissões em seus 
escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, o que representa 10% dos seus quadros. Fernando 
Mazzarolo, presidente da agência no Brasil, nega que o movimento esteja relacionado à crise 
econômica global e diz que o maior objetivo é um reposicionamento estratégico para renovar o 
perfil da casa. 
 
"Queremos ser mais eficazes no relacionamento com os clientes e, para isso, precisamos fazer 
um trabalho de inovação e criatividade, ou seja, arejar mais a McCann, pois estávamos com 
artérias pouco oxigenadas", admite Mazzarolo. Nesse sentido, ele afirma que cerca de um 
terço das demissões terão reposições — como a de Adriana Cury, a líder criativa com quem 
dividia a presidência da agência. 
 
As mudanças mais significativas ocorreram no Rio de Janeiro, que, além de 12 demissões, 
perdeu seu status de independência. Com a saída de Luiz Nogueira, vice-presidente de criação 
cargo que será eliminado —, a criação no Rio passará a se reportar ao profissional que suceder 
Adriana Cury, assim como as demais áreas. 
 
Mazzarolo afirma que o antigo modelo deixava o escritório carioca um pouco desconectado da 
matriz. "Tinha a vantagem de ter agilidade para se relacionar com os clientes, mas agora 
queremos uma operação mais integrada entre as sedes, aproveitando o melhor da inteligência 
de ambas", explica. Ele confirma que Fernanda Galazzi será mantida à frente da operação 
carioca. 
 
No ano passado, a McCann viu sua posição no ranking Agências & Anunciantes cair da segunda 
colocação, em 2006, para a sexta, com diminuição de 17% em compra de mídia, que totalizou 
R$ 484 milhões. 
 
A perda de espaço na Coca-Cola, em especial na parte criativa, é um dos elementos 
motivadores da reestruturação anunciada na semana passada. Várias das principais marcas do 
grupo têm sua criação entregue a outras agências — como NBS, que cuida das bebidas sem 
gás; SantaClaraNitro, com Kuat; Ogilvy, com Fanta; JWT, com Coca Light e Zero; e, mais 
recentemente, a Fischer América, que passa a atender a Coca-Cola clássica juntamente com a 
própria McCann, que tem ainda a Sprite em seu portfólio e continua à frente de todo 
planejamento de mídia da multinacional. A DPZ é responsável pela conta corporativa, 
enquanto o atendimento digital é da Gringo (família Coca-Cola), da RMG (demais sabores) e 
da NDS (não gasosos). 
 
Nos tempos em que atuou no marketing da Coca-Cola, Mazzarolo também trabalhou com 
outras agências. Ele reconhece que um dos principais objetivos das mudanças promovidas é 
recuperar parte do espaço perdido no atendimento à multinacional. "É claro que gostaríamos 
de ser a agência preferida da Coca-Cola e de ter uma participação maior como no passado. 
Vamos trabalhar para reconquistar espaço e quero contribuir ao máximo para entregarmos o 
que esperam", diz Mazzarolo. 
 
Outro cliente que também diminuiu sua verba na McCann nos últimos tempos foi a GM, que 
optou por aumentar as ações de varejo — cuja a agência responsável por essa parte da conta 
é a Salles Chemistri. 
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