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Operação poria nova empresa no topo do mercado publicitário nacional Ronaldo D’Ercole 
 
O desfecho de uma negociação iniciada há seis meses mobiliza as atenções do mercado 
publicitário brasileiro. A transação envolve Washington Olivetto, dono da agência W/ e um dos 
mais premiados profissionais da propaganda brasileira, e a McCann Erikson, agência global do 
Interpublic Group, o terceiro maior conglomerado de comunicação e marketing do mundo. As 
conversas giram em torno da união dos negócios da W/ com as operações da McCann no 
Brasil. 
 
Se bem sucedida, a operação resultaria na W/McCann, uma das cinco maiores agências do 
país, recolocando as duas empresas no topo do mercado. 
 
Com grandes clientes sediados no Rio de Janeiro, como Coca-Cola, TIM e L’Oréal, do portfólio 
da MCcann, e Zona Sul, Unimed Rio e Piraquê, da W/, a nova agência ainda seria líder no 
mercado carioca. 
 
‘W/ é butique charmosa, mas uma agência pequena’  
 
A McCann liderou durante anos o ranking das maiores agências brasileiras, e no fim de 2009 
ocupava a 11aposição, com investimentos de R$ 1,08 bilhão em mídia, de acordo com dados 
do Ibope Monitor. A W/figurava na 43acolocação, com R$ 237,6 milhões em compra e espaços 
publicitários. 
 
Seria uma grande solução para ele (Olivetto), que está muito sozinho na W/, e também para a 
McCann, que vive um vazio de liderança desde a saída de Jens Olensen (que ocupou a 
presidência da filial brasileira da McCann por 30 anos, até 2005)  diz o presidente de uma 
grande agência. 
 
Embora haja no mercado rumores de que o fechamento do negócio estaria próximo, Olivetto 
tem revelado a amigos menos entusiasmo com a perspectiva da fusão do que há alguns 
meses. 
 
Profissionais com experiência em associações com grupos estrangeiros, particularmente com 
americanos, reconhecem que os processos são mesmo morosos. Depois de acordadas as bases 
do negócio, vem a due diligence (auditoria), processo em que os dados contábeis são 
detalhados à exaustão, e só então a proposta vai para a apreciação dos acionistas. 
 
É justamente nessa etapa, de análise pelo conselho da Interpublic, no caso a noiva rica, que se 
encontraria o namoro entre W/ e McCann. No mercado, há quem veja nas exigências feitas por 
Olivetto, de não vender sua agência, mas fundir suas operações que são pequenas se 
comparadas aos negócios da McCann, que está em mais de 20 países  e ainda manter o W/ à 
frente da marca MCcann, como grandes empecilhos à aprovação da transação. 
 
Seria o primeiro caso no mundo em que a McCann concordaria em ter outra marca à frente da 
sua. E a W/ hoje é uma butique charmosa, mas uma agência pequena, e os americanos olham 
muito a última linha dos balanços das empresas que compram  diz um executivo. 
 
Olivetto, que ainda presidiria a nova agência, nega oficialmente que esteja negociando a fusão. 
Mesmo procedimento adotado pela direção da McCann no Brasil. 
 
A interlocutores mais próximos, porém, o publicitário admite que, se por um lado, por não 
envolver dinheiro, o negócio seria mais simples, por outro sua proposta esbarra em tradições e 
políticas que norteiam a atuação da McCann pelo mundo. 
 
Seria uma revolução na propaganda brasileira. Por isso, (o negócio) só sai se for muito 
espetacular  disse Olivetto a um amigo na semana passada. 



Ele também tem se queixado de que os rumores sobre as negociações vêm sendo usados por 
concorrentes para tentar desqualificar sua agência em licitações que estão em curso no 
mercado neste início de ano. Apesar das dificuldades, as negociações entre o publicitário e a 
McCann continuam. 
 
Washington é muito transparente e seria o primeiro a dizer que as negociações teriam 
fracassado, se isso tivesse acontecido  diz outro interlocutor próximo de Olivetto. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 fev. 2010, Economia, p. 23. 


