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Pense em uma agência que faz 
parte de uma das mais tradicionais 
redes de comunicação do mundo, 
que vivenciou todas as fases da 
publicidade brasileira em seus 74 
anos de existência e que construiu 
no País marcas como Coca-Cola 
e Nestlé. O mínimo que se pode 
dizer de uma empresa como essa 
é que ela tem experiência para 
sentir quando é hora de mudar.

Há alguns meses a McCann Eri-
ckson comanda um projeto de rees-
truturação que visa essencialmente 
a prospecção de novos clientes, a 
mudança do perfil de setores como 
mídia, planejamento e atendimento 
e a ampliação das capacidades 
criativas da empresa.

Uma meta clara é reverter um 
quadro em que 60% das contas 
são alinhadas internacionalmen-
te à rede. “Queremos inverter a 
proporção, fazendo com que 60% 
sejam as chamadas contas locais, 
conquistadas aqui no Brasil”, 
afirma o presidente Fernando 
Mazzarolo, que antes de chegar 
à agência, em maio de 2008, era 
gerente geral da Mead Johnson 
Nutritionals. “A McCann tem 
estado ausente de concorrências. 
Por causa dessa estratégia de tra-
balhar com contas alinhadas, ficou 
certo imobilismo. E o mercado não 
está mais para isso”, aponta. 

A estratégia de novas conquis-
tas é defendida também por Márcio 
Moreira, vice-chairman global 

Nádia Rebouças, sócia e funda-
dora da Rebouças & Associados, 
comemorou na semana passada 
os 10 anos de sua empresa. Na 
ocasião, lançou o blog www.na-
reboucas.blogspot.com, dirigido 
a profissionais e estudantes que 
se interessam por tendências em 
comunicação e responsabilidade 
socioambiental. Ela também lem-
brou o início da trajetória, quando 
decidiu se dedicar a orientar 
empresas dispostas a se engajar 
no terceiro setor e entidades no 
processo de captação de recur-
sos, tendo como lastro sua expe-
riência na área de planejamento 
estratégico de agências como 
AlmapBBDO, JWT e FCB.

Paulista, mas há 33 anos vi-
vendo no Rio, Nádia teve como 
grande inspiração para se iniciar 
no ramo a percepção de que 
o modelo tradicional de agên-
cias começava a se desgastar. 
Trabalhando com a visão do 
planejamento estratégico da co-
municação, a agência aplica a me-

McCann vai à luta
A contratação de Okada é parte de estratégia que, além de ampliar a 
capacidade criativa da agência, prevê maior número de contas locais
Felipe Turlão

do McCann Worldgroup, o cargo 
número 2 da empresa no mundo. 
“Espero que a operação brasileira 
tenha um bom crescimento do pon-
to de vista de novos clientes e que 
ela seja agressiva nos negócios”, 
afirma, ressaltando que a operação 
na região latino-americana foi um 
dos destaques da rede em 2008. 

Segundo Mazzarolo, a agência 
irá “atacar” em concorrências a par-
tir do segundo trimestre de 2009. 
No momento, ela participa de uma 
disputa na defensiva, na tentativa de 
manter a TIM em sua carteira.

Mas aonde exatamente a 
 McCann brasileira quer chegar? 
Atualmente sexta maior agência 
brasileira, segundo o ranking Agên-
cias e Anunciantes, ela poderia 
estar entre as cinco primeiras, com 
condições até para ser a primeira. 

É o que diz Mazzarolo. “A McCann 
Erickson é estruturada para ser 
grande, sem limites para novos 
negócios”, afirma, destacando que o 
objetivo maior é ser eficiente e cria-
tiva e oferecer o que o cliente preci-
sa. Ele acrescenta que para 2009 a 

Rebouças & Associados 
comemora 10 anos

apresentada ao mercado no dia 18. 
Trata-se da Bairro, uma estrutura 
que já atua em diversas operações 
da McCann no mundo, com foco 
em estudos e desenvolvimentos de 
projetos para as classes C e D.

Dentro do plano de reestru-
turação, a criação terá um papel 
fundamental, sob a liderança de 
Alexandre Okada, que desde quin-
ta-feira, 5, despacha do escritório 
paulistano. “Tenho coerência de 
objetivos com a agência. O traba-
lho para eles não pode ser apenas 
bom, mas com escala, visibilidade. 
Não adianta ter pequenas coisas 
com qualidade”, diz.

Márcio Moreira espera que, 
dentro dessa estrutura, Okada 
faça uma grande diferença no 
produto criativo. “A McCann tem 
uma filosofia de trabalho baseada 
em 4 Ps, de People, que é valo-
rizar as pessoas, Partners, que 
é produzir uma boa propaganda 
para o cliente, Product, que é o 
trabalho final que os dois fazem 
em conjunto, e Profit, que é ser 
lucrativa”, pontua.

Com todas essas mudanças, 
está claro que a McCann passa por 
um momento de transformação 
efetiva, mais bem explicada pelo 
presidente Mazzarolo: “Alteramos a 
ponta do navio em 180 graus. Está-
vamos rumando para o sul e agora 
iremos para o norte”, compara. 

todologia holística nos trabalhos 
que realiza. O assessoramento 
envolve diagnóstico de proble-
mas, pesquisas, planejamento de 
marketing e endomarketing como 
forma de promover mudança de 
paradigmas em empresas. 

Em 2002, Antônio Jorge Pinhei-
ro deixou a sociedade na Rebouças 
para fundar a consultoria Mídia 1, 
parceira em questões envolvendo 
mídia. Em sua atual configura-
ção, a Rebouças & Associados se 
posiciona como consultoria de 
comunicação para transformação. 
Conquistou clientes tanto no meio 
empresarial quanto no terceiro 
setor, como Vale, Petrobras, Fur-
nas, Grupo Rede, Light, Amil, IBM 
e Ibase. No âmbito social, Nádia 
Rebouças participou de movi-
mentos como Ação da Cidadania 
Contra a Fome, a Miséria e pela 
Vida, no qual assessorou o soció-
logo Betinho na coordenação do 
Comitê Idéias, além da campanha 
“Onde você guarda seu racismo?”, 
desenvolvida por 40 ONGs. (RG)

McCann visa manter o atual status, 
em decorrência da possibilidade de 
aprofundamento da crise econômi-
ca, que até o momento não afetou 
a agência. Outra novidade é o foco 
em clientes médios, obedecendo a 
uma tendência de mercado.

Reforma interna
Para conquistar esses horizon-

tes e crescer no ranking de fatu-
ramento, a agência aponta como 
grande trunfo justamente o seu 
plano de reestruturação, que, na 
análise de Mazzarollo, começará a 
gerar atratividade nos anunciantes 
a médio prazo, a partir de 2010.

Uma parte fundamental desse 
plano são as mudanças anunciadas 
nos últimos meses que buscam um 
perfil diferente para seus departa-
mentos. A mídia viu a ida de Ângelo 
Franzão para a McCann Worldwide 
e a chegada de Cris Bretas à vice-
presidência do setor. Além disso, 
o planejamento está mais inde-
pendente da criação e irá prestar 
mais atenção ao digital, que hoje 
representa 7% do faturamento, 
mas que pode chegar a 10% no final 
de 2009. O atendimento “terá uma 
atitude mais ativa e efetiva”, como 
aponta o executivo, que substituiu 
alguns diretores da área de outubro 
para cá.

A reforma contempla ainda uma 
nova unidade de negócios, que será 

Alexandre Okada diz que o trabalho não pode ser apenas bom. Deve ter visibilidade

Diretor brasileiro da BorghiErh/Lowe 
assume criação global da Knorr

No futebol brasileiro, a conquis-
ta de títulos geralmente significa 
perder jogadores para o exterior. 
É com essa sensação que os sócios 
José Henrique Borghi e Erh Ray 
anunciam a chegada da conta da 
Knorr — via alinhamento global — 
e a perda de seu diretor de criação, 
Edgard Gianesi. Convidado pelo 
CEO da Lowe, Tony Wright, o 
brasileiro parte para Londres para 
assumir a direção criativa global 
para as marcas Knorr e Skip, ambas 
do portfólio da Unilever. Por sinal, a 
última campanha com assinatura da 
JWT, até então a detentora da conta, 
entra no ar agora (ler box).

O nome do substituto de Gianesi 
só deverá ser divulgado dentro de 
um mês, dizem Borghi e Erh, que 
não deixarão de ter contato com o 
profissional. Ainda que se ressintam 
de não tê-lo mais no dia-a-dia, estra-
tegicamente sua ida para Londres é 
vista como um trunfo por conta de 

haver um brasileiro e ex-colega pró-
ximo à cúpula global e com grande 
influência na aprovação de campa-
nhas internacionais e regionais. “Isso 
nos dá grande representatividade no 
Grupo Lowe”, afirma Borghi. 

Gianesi estará à frente do traba-
lho de uma equipe de cerca de 12 
diretores de criação dos mercados 
europeu, da América do Norte e da 
Ásia. A posição começou a ser con-
quistada ao longo do ano passado, 
em função de sua participação na 
elaboração de estratégias com o 
time que venceu a concorrência 
global no ano passado, dando a 
contribuição brasileira ao processo. 
Esse trabalho consolidou o status do 
Brasil como o hub latino-americano 
da rede. Antes de se transferir para 
Londres, Gianesi vive uma rotina de 
transição, alternando períodos de 
15 dias no Brasil e na Inglaterra até 
fixar residência.

Para Gianesi, sua promoção ra-

tifica o sucesso da fusão ocorrida no 
final de 2006 entre a Lowe, da qual 
ele é um remanescente, e a agência 
fundada por Borghi e Erh. O início foi 
bastante difícil, tendo de superar as 
perdas da Renault e do atendimento 
à marca Omo no Brasil, ambas hoje 
na Neogama/BBH. Após o difícil ano 
de 2007, o prêmio de persistência 
começou a chegar, em forma de 
conquistas, no ano passado, como a 
vitória na concorrência da Caixa Eco-
nômica Federal, que resultou numa 
filial em Brasília com 30 profissionais; 
além de UOL, Metlife, Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia (Confea), Skechers, 
Capricho e Confiança (Perdigão). 
No início deste ano, toda a linha de 
sorvetes no palito da Kibon, também 
da Unilever, reforçou a carteira da 
agência. Antes de chegar à Lowe, 
em 2004, Gianesi teve passagens pela 
Fischer, Full Jazz e W/Brasil. 

Robert Galbraith

A última campanha da JWT, 
desenvolvida em Londres e que 
tem o filme “Manifesto” como 
carro-chefe, tem como ponto de 
partida uma pesquisa que mostra 
que as refeições em família estão 
perdendo espaço no cotidiano da 
sociedade moderna, em função 
da falta de tempo e da dificuldade 
de balancear vida pessoal e pro-
fissional. No pouco tempo que se 

Nova campanha valoriza refeições
passa à mesa — 30 minutos por dia, 
seis vezes na semana —, a TV coloca 
os diálogos em segundo plano. No 
Brasil, 69% dos entrevistados as-
sistem à televisão no momento das 
refeições, contra 48% das famílias 
de outras regiões. Esses são alguns 
dados do estudo mundial O Poder 
das Refeições. A pesquisa de campo 
foi conduzida pela Strategy One 
em 12 países. No Brasil, o Instituto 

Toledo & Associados e a Millward 
Brown fizeram as entrevistas. 

“Manifesto” tem estréia pre-
vista para quarta-feira 12. “Com a 
campanha, vamos dar ferramen-
tas para que todos se envolvam 
no tema, dividam suas experiên-
cias e participem da divulgação 
da mensagem”, diz Marcela 
Mariano, diretora de marketing 
da Knorr.
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