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Apesar de confirmarem in-
formalmente, os executivos da 
McCann Erickson e da W/ es-
tão proibidos de dar declarações 
oficiais sobre o desenrolar das 
negociações que podem levar à 
união do escritório brasileiro da 
multinacional com a agência de 
Washington Olivetto.

As conversas ocorrem desde 
o fim do ano passado e foram 
reveladas por reportagem do 
M&M Online, publicada no dia 
2 de fevereiro, e detalhadas pela 
edição do Meio & Mensagem 
de 8 de fevereiro.

Na semana passada, o diretor 
regional do McCann Worldgroup 
para América Latina e Caribe, 
Luca Lindner disse à reportagem 
que uma aquisição na área de 
publicidade no Brasil é “muito im-
portante” e “muito estratégica”. 
“A McCann está considerando 
aquisições em três mercados: 
Brasil, Chile e México. No Chile 
e no México queremos fortalecer 
nossa oferta na área digital e em 
ativação de marca. Enquanto no 
Brasil queremos acelerar nosso 
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W/ ajudaria McCann a 
crescer em contas nacionais

crescimento no mercado e, espe-
cificamente, crescer com clientes 
brasileiros”, aponta Lindner. Atu-
almente, as principais contas da 
McCann são de multinacionais, 
como Coca-Cola, Colgate, General 
Motors, HP, L’Oréal, Mastercard, 
Microsoft e TIM. Embora divida 
com a McCann a conta da Nestlé, 
que também trabalha com outras 

em reunião entre Lindner e o novo 
CEO global do McCann World-
group, Nick Brien — conforme 
adiantado pela coluna Em Pauta, 
na edição de Meio & Mensagem 
de 29 de março.

Na semana passada, Olivetto 
reconheceu que manteve conta-
tos com a McCann, mas afirmou 
que nenhum acordo foi fechado. 

de questões, como identificações 
ideológicas e profissionais, além 
de encaixes e compatibilidades 
que, posso garantir, não ocorre-
ram”, sustenta. Olivetto partici-
pou indiretamente de uma das 
principais negociações recentes 
da publicidade brasileira, quan-
do, no final de 2007, a holding 
Prax, da qual é sócio, vendeu 
sua participação na Lew’Lara 
para a TBWA.

Desde o início do ano passado, 
Olivetto controla 80% da W/, ten-
do atualmente apenas um sócio 
na empresa: Paulo Gregoraci, 
que mantém os 20% restantes. As 
bases das tratativas entre as duas 
empresas preveem a mudança da 
equipe e dos clientes da W/ para 
a sede paulista da McCann. A 
multinacional já teria concordado 
em preservar a marca da agência 
brasileira, uma das muitas exi-
gências de Olivetto, que, embora 
minoritário, assumiria o comando 
executivo da W/McCann Erickson. 
O acordo poderia não envolver 
dinheiro, mas troca de ações.

Quando as negociações avan-
çaram, ele entregou aos seus 
interlocutores um “projeto ideal” 
para o futuro. Além disso, ambas 
as partes já se inteiraram da situ-
ação financeira de cada uma das 
duas empresas. Normalmente, 
negociações envolvendo multina-
cionais como a McCann, uma das 
redes gigantes do Interpublic, não 

são sacramentadas antes de con-
cluídos os exaustivos processos de 
due diligence — auditoria que já 
derrubou acordos previamente fe-
chados entre agências brasileiras e 
grupos internacionais. Entretanto, 
no que se refere à W/, Olivetto 
costuma dizer que a agência é “um 
convento de freiras” — alusão à 
precisão com que trata questões 
legais e trabalhistas. 

Além de “imortalizar” a mar-
ca W/ e de planejar participação 
no cotidiano da agência até 2016 
(quando terá 64 anos), Olivetto 
tem dito que só passaria adiante 
a marca que criou — uma das 
principais responsáveis pela boa 
reputação criativa da publici-
dade nacional — se fosse para 
fazer uma “terceira revolução”, 
considerando a DPZ como a 
primeira e o surgimento da W/ 
como a segunda.

Nos encontros que mantive-
ram até agora, a empatia entre 
Lindner e Olivetto garantiu não 
só um respeito mútuo como 
alimentou expectativas nos exe-
cutivos que os cercam de que a 
possível aliança será vantajosa 
para os dois lados. Entretanto, 
apesar de interlocutores próxi-
mos preverem desfecho rápido 
— que poderá confirmar ou não 
a união —, ninguém se arrisca a 
determinar um prazo, até porque 
transações desse tipo costumam 
primar pela morosidade.

Lindner: aquisição na área publicitária 
é estratégica no Brasil

Olivetto: conversas muito intensas, 
sem xenofobia

parceiras, a W/ poderia ajudar 
Lindner a cumprir seu objetivo, já 
que agregaria marcas nacionais, 
como Bombril, Braskem, Gren-
dene, Supermercados Zona Sul 
e Unimed Rio.

Os projetos de expansão da 
McCann nos três mercados latinos 
serão tratados nos próximos dias 

“Aconteceram conversas muito 
intensas, mas não chegamos a 
uma conclusão final”, garantiu. 
O publicitário acrescentou ain-
da que não veria problemas em 
transferir seu marca para uma 
multinacional. “Nunca fui xenó-
fobo, mas, obviamente, um negó-
cio como este envolve uma série 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1404, p. 16, 12 abr. 2010.




