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Paulo Macedo 
 
Após dez meses de negociações, prazo que exigiu confidencialidade e paciência, finalmente foi 
fechada na semana passada a fusão das operações da McCann Erickson com a W/. Uma 
exceção na história da agência norte-americana. No próximo dia 31, no Teatro Bradesco, em 
São Paulo, o ceo do McCann World Group, Nick Brien, vai estar presente na festa que vai 
formalizar definitivamente o negócio com direito a espetáculo exclusivo de Gilberto Gil. De um 
lado a brasilidade da W/ e do outro a força internacional da McCann, um gigante presente em 
mais de 150 países com contas globais como a General Motors, Nestlé, MasterCard e Coca-
Cola, por exemplo. 
 
“Cada país tem uma praia, uma cultura. Temos que valorizar isso na comunicação. Para ser 
global é preciso ser local”, justificou Washington Olivetto (ver entrevista nesta página), que 
será o responsável pela área de criação da WMcCann e da América Latina e Caribe.  
 
O processo foi liderado por Luca Lindner, diretor regional do The McCann World Group na AL e 
Caribe. “O casamento com Washington é crucial para a McCann América Latina por dois 
motivos. Primeiro, nós aceleramos muito o tempo do nosso crescimento em um dos mercados 
mais importantes no mundo. Segundo, ele traz para a McCann na América Latina um ar 
criativo que estávamos perdendo”, ele afirmou. 
 
No último sábado, Olivetto e Lindner lideraram ritual de aproximação das equipes durante 
feijoada nas unidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse dia também foi afixada a nova 
logomarca na fachada e recepção dos escritórios. “Não vamos demitir. A ideia é contratar 
porque temos planos audaciosos. Afinar as equipes é o primeiro passo”, disse Olivetto. 
 
Para Fernando Mazzarolo, nomeado presidente da nova operação, a fusão vai permitir uma 
nova fase de prospecção, principalmente nas categorias de bancos e varejo. Recentemente a 
McCann ganhou Intelig, concorrência da qual a W/ também participou, Chicco e grupo Contini. 
 
“Poderemos crescer, principalmente, nos nossos clientes, afinal temos poucas oportunidades 
devido à abrangência da nossa carteira de clientes. Temos muitas marcas de peso e elas 
sempre demandam trabalho. O negócio agrega valor para ambas as partes. Para a McCann, 
principalmente, ter uma imagem mais criativa”, disse Maz-zarolo. “Outro ponto é a motivação 
interna. É um novo momento”, ele acrescentou. Paulo Gregoraci, que exercia a presidência da 
W/, será o vice-chairman. 
 
O primeiro anúncio da WMcCann foi criado para a Bombril. A peça foi publicada na edição de 
Veja São Paulo desta semana, uma homenagem da revista ao centenário do Corinthians e 
mostra o ator Carlos Moreno de gravata preta e branca. O título: “Corintiano é como Bombril, 
na casa de todo brasileiro você sempre encontra um”. A Bombril foi a primeira marca a 
patrocinar o time. 
 

 
 
União de brasilidade com nacionalidade 
 
FUSÃO OU UNIÃO 
 
“Optamos por casamento porque fusão já tem muito desgaste. Não queríamos algo déjà vu. 
Nossa coisa é mudar a linguagem o tempo inteiro. Casamento significa comunhão de ideias. 
Outro ponto é que a marca foi planejada esteticamente para não ter a barra que poderia 
separar o W da McCann.” 
 
PREJUÍZO 
 
“A W/ sempre foi uma agência rentável e olha que só consigo apontar mais uma agência 
brasileira no País nessa situação. Nosso Ebtida, lucro antes dos impostos, foi de 20% em 2009, 



informação auditada pela Price Waterhouse Coopers. Na verdade, tanto a W/ quanto a McCann 
são lucrativas. O due diligence realizado nas nossas finanças comprovou a veracidade dos 
números da W/, senão o negócio não teria sido realizado.” 
 
DINHEIRO 
 
“O negócio não envolveu dinheiro. Estabelecemos que a lucratividade, que já é grande, vai 
aumentar com as divisões acertadas. Teremos multiplicadores proporcionais a essa elevação. 
Fora isso, fizemos algo inédito na propaganda mundial, que é o projeto de me tornar dentro de 
sete anos embaixador criativo da McCann no mundo. Nesse prazo pretendo sair do dia-a-dia 
da operação. Sou o chairman e diretor de criação da WMcCann e também cco (chief creative 
officer) para América Latina e Caribe da rede McCann Erickson. O que posso dizer é que 
WMcCann já nasce como a agência de quinta ou sexta maior receita do mercado. Não é o 
cálculo do Ibope Monitor. A WMcCann já é a maior do mercado do Rio de Janeiro. 
 
WMCCANN 
 
“Desde o início das minhas conversas com o Luca Lindner há cerca de dez meses que estava 
decidido que seria WMcCann. Antes só tivera contato com ele em um jantar em homenagem 
ao Marcio Moreira três anos antes. A ideia era pegar a aura de brasilidade construída pela 
W/Brasil e W/ com a internacionalidade da McCann e suas excelências em atendimento e 
planejamento. Temos o BRIC e o Brasil é uma estrela desse bloco econômico que também 
inclui Rússia, China e Índia. O que fiz de melhor na minha carreira? Fazer coisas que vendem 
produtos e constroem marcas, mas com a ambição de entrar na cultura popular do Brasil. Vou 
incentivar a equipe a fazer isso. Não só no Brasil, mas no México e na Argentina. Cada país 
tem uma praia, uma cultura. Temos que valorizar isso na comunicação. Para ser global é 
preciso ser local. As negociações foram evoluindo. No início era só a WMcCann. Depois se 
decidiu que eu seria o cco da América Latina e Caribe. Isso envolve comunicação a cada um 
dos clientes confidencialmente. Depois veio a ideia do embaixador, que exige um contrato de 
cessão de imagem etc. Foi uma operação bem-sucedida porque não há conflitos. Também vou 
ter acesso às contas internacionais e a toda estrutura do grupo. Esse negócio não teve ranço. 
Tínhamos que ter adesão e sigilo. Estas foram as partes mais difíceis.” 
 
ESTRUTURA 
 
“Falou-se que o Tales Bahu seria o diretor geral de criação. Não é isso que vai acontecer. Além 
dele, temos o Eric Sulzer, Fabio Meneghini, Fabio Saboya, Fred Sartorello, Guime Davidson e o 
Milton Mastrocessario ‘Cebola’. No online os responsáveis são Fabio Matiaz-zi e Fernando 
Penteado. Mas todo mundo junto, integrado, sem hierarquia. Por esta razão optamos por não 
incluir o Alexandre Okada na operação. Um profissional da estatura do Okada não pode ser 
rebaixado. Concorda? Teremos diretores de criação fazedores e não julgadores. Todos de alto 
nível, mas operários. A orientação geral é minha. Vou me dedicar integralmente à criação da 
WMcCann, sem outras preocupações. Também vou ficar de olho na rede latina. Vou fazer 
muitas reuniões em São Paulo com os diretores de criação.” 
 
PERSONIFICAÇÃO 
 
“O que aconteceu comigo é caudatário das gerações anteriores que estruturam o negócio da 
propaganda no País. Sou beneficiário dessa profissionalização, cenário ideal para alguém com 
as minhas ambições. A minha relação com o pop fez com que eu fizesse coisas como 
transformar o consumidor em mídia. Isso me deu muita visibilidade. A melhor publicidade é 
aquela que parece que não tem autor. Quando se consegue fazer isso várias vezes, todo 
mundo quer saber quem fez. A notícia, por outro lado, não pode ser maior do que o trabalho. 
Participei da revolução da DPZ, onde fiquei 14 anos, depois a da W/ e agora a da WMcCann. É 
a hora de imortalizar o conceito da W/ e não apenas da marca W/. Mas teria que ser algo que 
me obrigasse a continuar perpetuando isso. O casamento com a McCann foi legal porque seus 
parâmetros éticos são similares aos da W/. Claro que agrego valor a esse casamento, mas sou 
parte. A McCann tem seu peso. Nossas culturas se fundem.” 
 



PLANEJAMENTO 
 
“Na W/ era junto com a criação, mas a estrutura da WMcCann é uma excelência. Gostaria de 
ter tido capital para contratar a equipe inteira da McCann. Vamos trabalhar juntos, mas é uma 
outra área.” 
 
PUBLICIDADE 
 
“Vivemos um momento no qual é fundamental a valorização do conteúdo. A agência, e na 
WMcCann vai ser assim, tem que pensar generosamente na volta da criatividade bem 
embasada, espontânea, ao invés da mediocridade teorizada. A publicidade precisa da 
informação, da pesquisa e do planejamento, mas precisa desconstruir isso tudo para poder 
emocionar e ter tom local. A publicidade é atividade de coautoria e é por isso que optei pela 
não hierarquização na WMcCann. É melhor ser coautor do que ser autor solitário de algo 
medíocre.”  
 
ALTINO 
 
“É um símbolo para nós. Eu, o Fernando Mazzarolo, o Luca Lindner e o Paulo Gregoraci vamos 
homenageá-lo e consultá-lo o tempo todo.”   
 
DIGITAL 
 
“Quero fazer uma terceira revolução na minha vida fazendo com que a WMcCann seja uma 
agência de vanguarda, tanto no analógico, mas principalmente no ambiente digital. Não 
adianta ter toda a tecnologia se não tiver grandes ideias. Isso vale para tudo na vida. A minha 
geração profissional teve a vantagem de ter recebido limões e tínhamos que fazer uma ótima 
limonada. Isso significa que tivemos que aprender a pensar de forma simples, porém 
conceitual. Hoje as estruturas de produção são sensacionais, só que muitas vezes esse aparato 
é usado para esconder a falta de ideias do que valorizar uma expressão criativa.” 
 
CRIATIVIDADE 
 
“Continua tendo papel fundamental. O que não se pode confundir é o fato da mídia estar 
migrando para outras plataformas e pensar que se está fazendo algo novo. A base de tudo é a 
ideia. Isso é criatividade. A ideia tem que ser adequada. Isso vale para a placa do pedágio e 
também para o mais digital dos meios. A publicidade tem que olhar o óbvio e estar na 
contramão da história.”  
 
PRIORIDADE 
 
“Integração e fazer um trabalho muito melhor. Não queremos que nenhum cliente tenha 
saudade do passado. A nova agência será muito melhor.”  
 
INOVAÇÃO 
 
“A W/ montou uma fábrica para a Brasken produzir os troféus destinados aos vencedores do 
Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil no ano passado. Tudo feito na hora. Foi uma estratégia 
360° em tempo real É um case que associo à inovação devido à adequação ao cliente e ao 
evento.” 
 
QUALIDADE 
 
“Obsessão. Queremos ser a número 1.” 
 
CONTAS DE GOVERNO 
 
“A McCann já atendeu. A W/ nunca. A partir de agora não está nos nossos planos. Somos uma 
agência da iniciativa privada.” 



 
IVAN ZURITA 
 
“É um grande aliado, mas não foi padrinho. Vai fazer discurso na festa do dia 31 de maio com 
direito a show do Gilberto Gil. Ele é meu cliente há mais de 30 anos e cliente da McCann desde 
o início da sua carreira”. 
 

 
 

 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 3 maio 2010, p. 9.  


