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Meio & Mensagem — Qual foi a principal mudança na 
McCann desde a sua chegada ao Brasil?
Luca Lindner — Nesses três anos, o nível de satisfação dos 
clientes da McCann Erickson aumentou significativa-
mente. Mantemos um sistema de avaliação com escala de 
1 a 5, e atualmente temos notas 4 ou 5 de todos os nossos 
clientes, como GM, Santander, TIM, L’Oréal, Mastercard 
e Nestlé, entre outros. Este testemunho pode ser com-
provado, por exemplo, no aumento da participação que 
conquistamos neste ano nas contas de Nestlé, Wyeth e 
Cadbury. No caso de Wyeth, vencemos uma concorrên-
cia com a Y&R e a Ogilvy para a consolidação de todos 
os produtos da indústria farmacêutica, como Centrum, 
Advil e Caltrate, em toda a América Latina, a partir de 
janeiro de 2009. A Cadbury decidiu transferir para a 
McCann, no ano que vem, a verba de Bubballo, uma de 
suas marcas mais importantes, que estava na JWT. Além 
disso, a McCann ganhou duas concorrências da Nestlé: 
a de uma linha completamente nova de produtos, a ser 
lançada, também disputada por Publicis e W/Brasil, e a 
de uma significativa parte da conta digital da companhia, 
conquistada juntamente com a Sun MRM. 

M&M — Com a Coca-Cola, conseguiu-se performance 
parecida?
Lindner — A Coca-Cola está mudando de maneira muito 
importante a forma de trabalhar com suas agências. Essa 

mudança está em curso e creio que será satisfatória para 
a McCann em termos qualitativos, pois vamos exercer 
um papel mais importante nos projetos de grande valor 
agregado da marca. Entretanto, em nível quantitativo, de 
receita para a agência, acredito que não será positiva, pois 
deve haver uma redistribuição na verba da companhia.

M&M — Houve perda de contas nesses últimos anos?
Lindner — Sim, mas foram duas contas perdidas por 
alinhamento mundial, e não em função de algum pro-
blema na América Latina. Saíram a parte que nos cabia 
da Johnson & Johnson (as marcas Jontex e Sempre 
Livre foram para a AlmapBBDO) e a linha Kibon, da 
Unilever (transferida para a BorghiErh/Lowe).

M&M — Uma de suas metas no Brasil era aumentar a trans-
parência financeira no relacionamento com os clientes. 
Houve evolução nesse sentido?
Lindner — Creio que esse era um problema e que a nossa 
evolução foi grande, tanto que na pesquisa do Grupo 
Consultores, realizada neste ano, o valor mais notado da 
agência é a honestidade, com aprovação de 100% dos 
nossos clientes que foram entrevistados. Não é pouco. 

M&M — Como foi possível avançar nesse campo tão 
delicado?
Lindner — Primeiramente, conversamos muito. Pergun-

tamos o que os clientes pensavam sobre a nossa forma 
de trabalhar, o que queriam saber mais e se havia alguma 
suspeita, inquietude ou ansiedade a nosso respeito. Um 
cliente muito importante me disse que acreditava que a 
agência fazia entre 30% e 40% de lucro sobre a receita 
gerada pela conta dele. Eu o convidei para controlar a 
parte financeira conosco e nós escolhemos, de comum 
acordo, um auditor para comprovar qual era a margem de 
lucro da agência. Abri nossos números com apenas uma 
condição. Normalmente, uma agência de publicidade tem 
que ter lucro entre 15% e 20% sobre cada uma de suas 
contas. Se o resultado auditado fosse menor, o anunciante 
aumentaria nossa remuneração no ano seguinte. O resul-
tado foi de 13% e, assim, acertamos que passaria a 17%. 
A partir daí, todas as negociações seguintes foram muito 
diferentes. Fiz a mesma proposta de auditoria aos demais 
clientes, e outros dois aceitaram. Não acho que muitas 
agências oferecem esse nível de transparência a seus 
clientes no Brasil. O problema principal não é mostrar os 
números, mas sim mudar a cultura do cliente que pensa 
que o publicitário janta no Fasano todos os dias. Isso pode 
ser verdade em outras agências, mas não é a cultura da 
McCann. Perseguimos uma média de lucro de 15% a 20% 
sobre a receita gerada por cada conta.

M&M — Quais são os principais projetos do Grupo McCann 
para o próximo triênio?
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Lindner — Especialização em dois targets: consumidores 
emergentes e público jovem. Em 16 de dezembro vamos 
lançar uma nova rede de agências na América Latina, que 
será inaugurada simultaneamente em cinco países: Bra-
sil, México, Chile, Colômbia e Costa Rica. Essa unidade 
irá trabalhar focada em projetos que tenham como target 
os consumidores emergentes, sobre os quais acabamos 
de concluir uma ampla pesquisa (ler reportagem na 
pág. 74). Ela terá marca própria e um grupo de fun-
cionários específicos, alguns dos quais aproveitados do 
nosso quadro atual, e responderá aos presidentes locais 
da McCann Erickson. Acreditamos que se tornará uma 
segunda rede do grupo, pois o consumidor emergente é 
o grande futuro do mercado latino-americano e não há 
outra agência do nosso nível capaz de fazer esse tipo de 
oferta. Trata-se de uma iniciativa piloto para o McCann 
Worldgroup, e poderá gerar atitudes similares na Ásia 
e em alguns países da Europa. Além disso, no dia 25 
de novembro vamos lançar na América Latina a TAG, 
agência que se ocupa somente do mercado dos jovens e 
atua há dois anos nos Estados Unidos e Japão (respon-
sável pelo case “Believe”, criado para o game Halo 
3, vencedor do Grand Prix de Integrated do Festival 
de Cannes deste ano). Começa com um escritório em 
São Paulo, mas também com projeto de se tornar uma 
rede. Nesse caso, a operação será comandada por um 
diretor de criação que responderá diretamente a mim. 
Nossa experiência com clientes como Coca-Cola, Xbox 
e Chiclets mostra que, se há um target com o qual é 
perigoso se comunicar só com a publicidade, ele é o 
público jovem. Por isso, a TAG terá um perfil muito forte 
nas áreas digital e de conteúdo. 

M&M — Desde sua chegada ao Brasil, o Grupo McCann se 
desfez de participações que mantinha em algumas em-
presas. A configuração atual é a que você pretendia?
Lindner — No Brasil, vendemos nossas participações na 
Contemporânea e na Bullet e compramos o controle 
total da Sight, atual Momentum. Hoje o grupo comanda 
100% de todas as suas empresas no País, com exceção 
da Sun MRM, onde temos 70% — os outros 30% estão 
com os sócios diretores Flávio Salles e Henrique Leal. 
Hoje, já atingimos 95% da configuração que conside-
ramos ideal para a América Latina, e pretendemos 
concluir esse processo de redefinição estratégica de 
investimentos até fevereiro. Para nós, atualmente é 
mais importante investir no avanço da área digital da 
Sun MRM no Brasil, por exemplo, do que ter um escri-
tório próprio em El Salvador, onde vendemos a sócios 
locais todas as ações da nossa agência, que continua 
operando com a bandeira McCann, no formato de 
acordo operacional. Em dois anos, a Sun MRM quase 
triplicou de tamanho. A área digital, que respondia por 
15% do negócio, agora representa 75%. 

M&M — Como mudou a composição do faturamento do 
Grupo McCann no Brasil?
Lindner — Há uma mudança muito significativa, pois 
a Sun MRM e a Momentum estão crescendo rápido. 
A participação da propaganda clássica na receita do 
Grupo McCann no Brasil, que era de 85% quando 
eu cheguei, hoje está entre 65% e 70%. Ao final dos 
próximos três anos, a propaganda representará 50% 
do negócio do grupo na América Latina.

M&M — Houve maior integração entre as agências do 
conglomerado?

Lindner — A Sun MRM se mudou para o mesmo prédio 
da McCann, em São Paulo. Essa questão física é muito 
relevante, tanto que estamos discutindo a possibili-
dade de levar a Momentum para o mesmo local. Dos 
cinco clientes mais importantes da McCann, três têm 
um nível de integração bastante alto: GM, Nestlé e 
Mastercard. No caso de outros anunciantes, isso ainda 
não esta acontecendo, mas creio que vai acontecer. 
A verdade é que a integração não é automaticamente 
positiva em todos os casos. É preciso haver razões de 
business do cliente, de marketing. Em alguns deles, a 
integração é feita internamente e não no ambiente das 
agências. Oferecemos a integração a nossos clientes, 
mas não de uma forma talibã, maníaca. 

M&M — A McCann Erickson trocou de presidentes três 
vezes em um ano: Julio Castellanos deixou a empresa 
em agosto de 2007, Adriana Cury saiu no mês passado, 
Fernando Mazzarolo assumiu a co-presidência em abril 
e agora é o único ocupante do cargo. A experiência de 
co-presidência não se mostrou eficiente?
Lindner — Pensar que era possível ter uma cabeça de 

negócios e uma cabeça criativa foi um dos meus erros 
mais graves. E não creio que seja um problema de 
indivíduos, mas sim do sistema; tive a ilusão de que 
pudesse funcionar. Reconheço que esse foi um erro 
meu, muito grande, que levou a agência a perder um 
ano e meio de seu tempo. Essa é uma das razões que 
motivaram a decisão da Adriana de sair. Ela me disse 
várias vezes que a co-presidência não funcionava e 
perguntou se havia disposição em dar-lhe a liderança de 
toda a agência. Mas o perfil da Adriana não é o perfeito 
para dirigir essa agência. Reconheço que houve uma 
melhora no trabalho criativo para nossos clientes, mas 
ela tinha quase que uma obsessão em ganhar prêmios, 

o que não é parte da cultura da McCann. Agora que 
a agência provou que, se quiser, pode ganhar muitos 
prêmios, quero que o novo vice-presidente de criação 
— que será contratado no próximo mês — se concentre 
mais no objetivo principal, que é a performance dos 
negócios dos nossos clientes. Queremos também uma 
conexão maior entre criação e planejamento, de modo 
que sejam quase uma coisa só. Com a opção da Adriana 
pela saída, resolvemos que daqui em diante teremos 
um só presidente, o Fernando Mazzarolo. 

M&M — Esse problema de trocas de presidentes se refletiu 
em queda de receita?
Lindner — Não. Se você está se referindo ao ranking de 
agências do mercado brasileiro, no qual já estivemos 
mais bem colocados, é preciso ressaltar que ele só leva 
em consideração a compra de mídia, não reflete a recei-
ta real das agências. É uma classificação meio antiga. 
No que diz respeito à compra de mídia, os clientes da 
McCann de fato seguiram uma contratendência nos dois 
últimos anos. Se olharmos os setores de carros, bancos 
e alimentos, nossos anunciantes não aumentaram tanto 

a compra de mídia como seus concorrentes. A Unilever, 
por exemplo, incrementou mais seu investimento em 
mídia do que a Nestlé. Por outro lado, a Nestlé está 
investindo muito em relacionamento, na área digital, e 
esse é um dos motivos do crescimento da Sun MRM.

M&M — Como está o desempenho financeiro do grupo 
neste ano?
Lindner — O Grupo McCann Brasil vai produzir um 
lucro 35% maior do que o de 2007. Todas as agências 
estão concluindo o ano em um nível superior ao ob-
jetivo traçado. O lucro sobre a receita gerada pelos 
clientes ficará um pouco abaixo dos 15%. 

“A participação da 
propaganda clássica na 
receita do Grupo McCann 
no Brasil, que era de 85% 
quando eu cheguei, hoje 
está entre 65% e 70%”
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