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A recém-criada agência de publicidade WMcCann vai partir para um plano de crescimento que 
deve mexer com o atual desenho do mercado. Oficializada ontem, após anúncio de fusão das 
empresas W/ e McCann no Brasil, a nova companhia tentará ampliar a sua carteira de clientes 
em segmentos com gordas verbas publicitárias e altamente competitivos, como varejo e a 
área financeira, como bancos e seguradoras. 
 
"São setores com potencial de expansão muito elevado e que já começam a avaliar outros 
formatos que vão além do modelo house agency [agências localizadas dentro das empresas], 
como acontece no varejo", diz Paulo Gregoraci, vice-chairman de operações e mídia da 
WMcCann.  
 
"Pelo menos 50% dos contatos que temos recebido neste momento não são de clientes da 
McCann, mas de clientes em potencial e que nos procuraram de forma espontânea ", diz Luca 
Lindner, diretor regional do McCann Worldgroup para América Latina e Caribe. Segundo 
Gregoraci, nos próximos 30 dias, o comando da WMcCann deve começar a definir de forma 
mais clara o plano de negócios para atingir as metas de crescimento, mantidas em sigilo. "O 
que podemos dizer é que queremos estar entre as cinco maiores agências em receita do setor 
no Brasil", diz Gregoraci, que não revela prazo ou valores, entretanto.  
 
Grandes fusões e aquisições na área de bancos e de varejo criaram megacompanhias com 
faturamento bilionário e polpuda verba publicitária. Entre os 20 maiores anunciantes do país, 
12 atuam na área de consumo e varejo, como Casas Bahia, Pão de Açúcar, Hypermarcas e 
Unilever.  
 
Ontem, a WMcCann apresentou alguns detalhes da operação de fusão, mas evitou comentários 
a respeito do modelo de união dos ativos. Também não informou os valores das sinergias 
operacionais com a associação e ressaltou que não deve demitir funcionários, mesmo após 
ambas serem questionadas sobre risco de sobreposição de cargos. 
 
A W/, controlada por Washington Olivetto, fez questão de ressaltar ontem que não está num 
momento financeiro delicado. "A W/ nunca deu prejuízo", enfatizou Gregoraci. 
 
Com esse novo negócio no setor, especialistas voltaram a debater a possibilidade de novas 
fusões no mercado. Entre as agências mais tradicionais desse segmento, e com capital 100% 
nacional, estão DPZ e Talent. Esta chegou a ser sondada pela McCann no ano passado.  
 
As atenções do mercado estão voltadas para o grupo britânico WPP, que comprou a MatosGrey 
em 2009 e tem um declarado plano de expansão em países emergentes. 
 
"Fica claro ao mercado que agências estrangeiras precisam ter uma expertise no mercado local 
para crescer", afirma Luiz Lara, presidente da Associação Brasileira das Agências de 
Publicidade (Abap). 
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