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EMPRESAS

rior), NeogamaBBH e DM9DDB.
A questão estava em achar

um parceiro ideal para moldar
essa cara brasileira. No processo
de negociação, a McCann tam-
bém considerava realizar a as-
sociação com a agência Talent —
uma operação das mais rentá-
veis do país, segundo o merca-
do, e com capital 100% nacio-
nal. Mas, a negociação empla-
cou mesmo com Olivetto, ami-

go pessoal de longa data de
Márcio Moreira, vice-presiden-
te do McCann Worldgroup.

Na prática, a W/ será incorpo-
rada à McCann. Os funcionários
de Olivetto ficarão concentrados
no prédio onde funciona a agên-
cia na zona sul de São Paulo. No
país, a empresa assume as duas
linhas verde e amarela, marca re-
gistrada da extinta W/Brasil, de
Olivetto. Os clientes nacionais

também entram na carteira, e a
WMcCann (como passa a se cha-
mar) ganha a publicidade de
Bombril e Grendene que vem de
Olivetto. “Nós ganhamos com
mais acesso a pesquisas de mer-
cado que uma rede internacional
dispõe, além da capilaridade de
operações da rede no exterior”,
afirma Olivetto.O publicitário,
reconhecido pelas campanhas de
primeiro sutiã, da Valisère, fica

como presidente do conselho de
criação da agência de propagan-
da para a América Latina e Caribe
— um alto cargo regional. Segun-
do Lindner, na próxima semana
serão feitas reuniões para conhe-
cer as demandas dos clientes na-
cionais da W/ no exterior. A
agência passará a contar com um
grupo de 350 funcionários que
começarão a trabalhar a partir do
início do próximo mês. ■

Ruy Barata Neto
rneto@brasileconomico.com.br

Luca Lindner, diretor regional
da rede de agências de propa-
ganda McCann-Erickson World-
group para a América Latina e
Caribe, esteve durante nove
meses enfurnado no processo
de associação entre a McCann e
a agência de Washington Oli-
vetto, a W/. Definido o acordo,
anunciado oficialmente ontem e
antecipado no sábado pelo BRA-
SIL ECONÔMICO, começa agora
nova rodada de negociações.

Desta vez, a mira está em
operações on-line no Chile e no
México. “Nossa oferta de inter-
net não é tão forte nesses países,
diferente do Brasil onde a ope-
ração na web está bem posicio-
nada”, afirma Lindner. “Pode-
mos fazer aquisições completas
ou acordos de associação, de-
pende da oportunidade”.

Foi a partir de avaliações
como essa que nasceu a proposta
de união com a W/. O executivo
afirma que as operações dos es-
critórios McCann-Erickson no
mundo estão sempre entre as
primeiras e segundas posições
no mercado de propaganda. No
Brasil, a empresa tinha proble-
mas. O grande grupo principal
de seus clientes era formado
apenas por multinacionais como
General Motors e Mastercard.
“Fizemos uma análise de mer-
cado e descobrimos que das 30
companhias eminentemente
nacionais, 29 trabalhavam com
agências de propaganda identi-
ficadas com o país.”

O modelo buscado pelo pro-
fissional era de uma empresa
com dupla face: internacional,
mas com “cara” de brasileira, a
exemplo de escritórios como o
da AlmapBBDO (que faz a pu-
blicidade de Havaianas no exte-

McCann segue
para compras
no México
e no Chile
Após resolver operação no Brasil, rede
quer fortalecer internet na América Latina

União colocará
W McCann como
a quinta agência
em receita no país,
segundo a empresa

DISTRIBUIÇÃO

Empresa do grupo Sonda Procwork inicia
operação independente no país
A distribuidora POS Integrated Solutions surge como uma operação
independente após deixar de ser parte do grupo Sonda Procwork.
Detentora de um portfólio que inclui a exclusividade de representação
do software Aloha, fornecido pela Radiant Systems e voltado ao
mercado varejista, a empresa chega com uma carteira de 400 clientes,
entre eles IMC, Burger King, Pizza Hut e Wraps

CONCORRÊNCIA

Piratas chineses clonam iPad
e “lançam” tablet por US$ 410
Pouco mais de três semanas depois do lançamento mundial, versões
piratas do tablet iPad começaram a surgir em lojas na China. A Apple
recentemente adiou o lançamento internacional do iPad, afirmando
que a imensa demanda nos EUA apanhou de surpresa a companhia.
Mas um movimentado centro de eletrônicos em Shenzhen conta com
pequenas loja repletas de versões piratas de toda espécie de produtos.

Robert Galbraith/Reuters

“Podemos fazer
aquisições completas
ou associações,
depende da
oportunidade

Luca Lindner,
diretor regional da América

Latina e Caribe
da McCann Erickson

Miro

PASSO A PASSO DAS NEGOCIAÇÕES 

Processo durou nove meses

AGOSTO/2009 

Luca Lindner aprova projeto de 
associação da McCann com uma 
agência nacional. O executivo 
precisava aumentar a carteira de 
clientes da agência a partir de 
contratos com empresas nacionais. 
A maioria dos clientes da McCann 
sempre foi de multinacionais.
A solução foi buscar uma “cara” 
mais brasileira para a agência

OUTUBRO/2009 

O executivo elabora proposta com 
foco em agências com forte DNA 
criativo e 100% nacional. A agência 
Talent chegou a ser considerada, 
mas o projeto acabou sendo 
tocado com Washington Olivetto. 
Pesou no processo a amizade
de Olivetto com o vice-presidente 
do conselho de administração
da McCann, Marcio Moreira

NOVEMBRO/2009  

O acordo de união entre
W/ e McCann foi acertado.
A partir de reuniões regulares, 
ora na casa de Luca Lindner, ora
na casa de Olivetto, aconteceram 
para afinar as arestas do acordo. 
Na época, Washington afirmava 
que condições impostas a 
McCann estariam impedindo
a finalização do acordo

DEZEMBRO/2009 a MARÇO/2010 

Tempo consumido por viagens de 
Lindner por agências da América 
Latina e Caribe para afinar o 
acordo com as demais operações 
da rede e principais clientes. Esta 
consulta era necessária porque
a nova configuração da rede  
colocava Olivetto como principal 
profissional da área de criação 
para América Latina e Caribe

RESULTADO
As bases do contrato entre Olivetto e McCann

são mantidas em sigilo. Mas a união é estabelecida
em trocas de controle acionário da operação

WMcCann
Unidades: São Paulo e Rio de Janeiro

Funcionários: 350 

Faturamento com compra de mídia: R$ 1,3 bilhão* 

Principais clientes: Nestlé, Grendene, Bombril, Intelig, 
Mastercard, General Motors

*Montante definido a partir da soma dos resultados
das duas empresas no levantamento de compra de 
mídia aferido pelo Ibope MonitorFontes: empresas e Ibope Monitor 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 36.
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