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Memórias de um 
criativo global
Marcio Moreira faz parte da história da propaganda brasileira e mundial. Em setembro, ele 
cumprirá 44 anos de McCann Worldgroup, para o qual entrou quando tinha 19 anos e do 
qual se desligará em novembro. Frequentador do Festival de Cannes desde 1972, foi na 
riviera francesa que ele recebeu uma homenagem especial pela dedicação à construção 
da rede, tanto do ponto de vista criativo quanto operacional. Os momentos marcantes 
nesse longo casamento com a McCann são múltiplos, mas pode-se destacar o fato de ter 
sido o primeiro criativo brasileiro a assumir um posto de comando internacional. Moreira, 
atualmente vice-chairman do McCann Worldgroup, diz que é um homem de viradas. E 
considera que o acordo com Washington Olivetto, que permitiu a criação da WMcCann, é 
sua virada final dentro do grupo. Moreira produziu um CD com músicas e arranjos de César 
Camargo Mariano e já fez palestras para três grandes universidades norte-americanas, 
sinalizando que por aí será seu recomeço.

Por Lena CasteLLón lcastellon@grupomm.com.br 

Fotos eduardo Lopes

Meio & Mensagem — Como foi a homena-
gem que o McCann Worldgroup prestou a 
você (em junho, em Cap D’Antibes, cidade 
próxima a Cannes)?
Marcio Moreira — Foi uma experiência 
inédita para mim. Passei 44 anos orga-
nizando festas, nunca sendo o festejado. 
Essa ausência de controle me deixou an-
sioso. Compareceram nomes conhecidos 
no Brasil, começando por Washington 
Olivetto  — a festa foi na casa dele. Tam-
bém estava o atual chairman do McCann 
Worldgroup, Nick Brien, que está no car-
go há pouco mais de um ano e chegou em 
um momento muito interessante na vida 
da empresa, coincidindo justamente com 
a transição para a minha saída, que se da-
rá em novembro. Ele está transformando 
a empresa, processo com o qual concor-
do e dou todo apoio. Também estava na 
festa a minha mulher, Dorinha, a quem 
tive a chance de agradecer em meu dis-
curso. Na verdade, o que acontece é que 
a gente acaba negligenciando a família 
para cuidar dos negócios. 

M&M — Sua relação com Cannes é forte. 
Em 1989, por exemplo, você foi aclamado 
presidente de júri do Festival. 
Moreira — Fui o último escolhido por 
aclamação. Até 1989 o presidente era es-
colhido assim. A partir de então, o Roger 
Hatchuel, que era o dono do Festival, de-
cidiu que tinha de acertar de antemão 
quem seria o presidente. Naquela épo-
ca, o júri era reunido vários dias antes do 
Festival, e não durante o evento, como é 
atualmente. Depois de quatro ou cinco 
dias, havia uma reunião para aclamar o 
presidente, em voto aberto. Interessante 
é que eu tinha sido jurado uma vez an-
tes, pelo Brasil (em 1978). Voltei em 1989 
como representante dos Estados Unidos. 

Ninguém esperava que um brasileiro re-
presentando os Estados Unidos fosse pre-
sidente do júri. Fui escolhido porque os 
europeus e os asiáticos diziam que eu 
entendia o resto do mundo e não era um 
“gringo” que ia puxar a brasa para os Es-
tados Unidos. Outra razão é que eu nas-
ci meio diplomata. 

M&M — Foi o Tárik de Souza (jornalista e 
crítico musical) que o apresentou para o 
mundo da propaganda?
Moreira — O pai dele (Emil Farhat) era 
presidente da McCann e nós estudáva-
mos na Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco. Nós dois estávamos estudando 
para ser advogados. Ele acabou sendo crí-
tico de música e eu, publicitário. Fui pa-
ra a McCann para ser trainee de criação. 
Mas comecei como projecionista. 

M&M — E como virou redator?
Moreira — Colocaram-me na criação para 
ser um “pau para toda obra”. Aí, o pessoal 
descobriu que eu escrevia poesia. Nessa 
época, em propaganda, muita gente vi-
nha de jornalismo e de poesia. Na Mc-
Cann, o Ricardo Ramos era filho do Gra-
ciliano Ramos. Então, me deixaram es-
crever textos. E comecei a escrever para 
rádio, onde me especializei. Depois pas-
sei a escrever textos para mídia impres-
sa. Naqueles tempos, não havia um de-
partamento de criação. Havia redação e 
arte. Eram separados. Tinha um depar-
tamento de tráfego, que pegava o texto 
e levava para a arte, que o transformava 
em anúncio. Eu fui uma das pessoas que 
ajudaram a mudar isso na McCann. Nes-
sa virada, me tornei redator. Isso foi entre 
1968 e 1970. Em 1971, a McCann se deu 
conta de que eu tinha futuro, me botou 
num avião e me mandou para Londres. 

M&M — Qual foi a imporância da passa-
gem por Londres?
Moreira — Fui para Londres para apren-
der uma coisa nova para mim, a televisão. 
Fazia-se televisão no Brasil, mas ainda era 
muito incipiente. Fui trabalhar com gen-
te como Adrian Lyne (diretor de Atração 
Fatal, entre outros títulos), Ridley Scott 
(diretor de Blade Runner e Gladiador) e 
David Puttnam (produtor de Carruagens 
de Fogo). De repente, tive uma formação 
estética fantástica, que pude somar a for-
mação literária que já tinha no Brasil. Es-
sas duas coisas me deram uma base pro-
fissional muito sólida. Fiquei na Europa 
dois anos. Voltei para o Brasil em 1974 co-
mo diretor de criação no Rio de Janeiro. 
Foi quando meu relacionamento com a 
Coca-Cola começou. Depois fui para São 
Paulo em 1975. E para Nova York em 1980. 
Aonde eu ia, carregava a Coca-Cola co-
migo. Nunca a deixei até 1992.
 
M&M — O que quer dizer esse “carrega-
va comigo”?
Moreira — Aonde ia, trabalhava para a 
Coca-Cola. Podia estar em qualquer lu-
gar, que eu trabalhava na conta. Com a 
Coca-Cola, comecei a fazer anúncios no 
Rio, aí o pessoal em Atlanta se deu conta 
e passou a utilizar meus trabalhos. Quan-
do fui para Nova York, foi formada uma 
equipe chamada International Team só 
para me ajudar a fazer campanhas para 
Coca-Cola. Fui diretor de criação para es-
sa conta por mais de 12 anos. Fiz a cam-
panha “Coca-Cola é isso aí” (“Coke is it”, 
em inglês). Para ela, comprei os direitos 
da música do Tom Jobim, Águas de Março, 
e a campanha foi para o mundo inteiro.  

M&M — Outro brasileiro já tinha consegui-
do esse status?

Moreira — O primeiro brasileiro a ir aos 
Estados Unidos para assumir um cargo 
importante no grupo Interpublic foi Ar-
mando de Moraes Sarmento (ele presidiu 
a McCann norte-americana). A diferença 
é que eu fui o primeiro homem de cria-
ção. Hoje, só na McCann de Nova York 
têm três brasileiros de criação. E não fui 
eu quem contratou. Olha que maravilha. 
Não tem nepotismo nenhum. Essas pes-
soas apareceram por si. 

M&M — Como foi sair do Brasil e assumir 
um cargo de comando em Nova York? 
Moreira — Na época, a  McCann Brasil ti-
nha a imagem de ser muito comportada, 
muito tradicional. O meu trabalho para 
Coca-Cola ganhou destaque nos Estados 
Unidos e começou a aparecer em outros 
países. Como resultado disso, a Coca-Co-
la de Atlanta pediu para a McCann minha 
transferência para Nova York. Naquela 
época, a McCann Brasil não fez uma festa 
de despedida para mim. Sabe quem fez? 
O Washington Olivetto, que era o meni-
no prodígio da propaganda brasileira. E 
olhe como as coisas dão voltas... Quem 
fechou o negócio do Washington com a 
McCann fui eu. E o Washington fez a festa 
da minha aposentadoria. É interessante. 
Mas estou dizendo isso porque tem uma 
amarração aí. Tem muito a ver com o fato 
de que eu tinha algo a oferecer que não 
era reconhecido. A McCann era vista co-
mo uma agência tradicional e eu não era 
uma pessoa tradicional. Não sou até hoje. 

M&M — Qual foi a sensação ao chegar em 
Nova York com o cargo de diretor de cria-
ção do International Team?
Moreira — Eu não peguei o rojão princi-
pal, que era ser diretor de criação de No-
va York — isso aconteceu mais tarde. Eu 

marcio moreira
Ingressou na McCann Erickson 
em 1967. Foi redator nos 
escritórios de São Paulo e de 
Londres, diretor de criação 
no Rio de Janeiro e em São 
Paulo. Em 1980, assumiu a 
direção de criação para contas 
internacionais a partir de Nova 
York, onde foi também diretor 
geral de criação. Comandou as 
operações da McCann na Ásia 
entre 1994 e 1998. De volta à 
Nova York, assumiu a direção 
executiva. Hoje é vice-chairman 
global e chief talent officer do 
McCann Worldgroup.
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“A McCann era vista como uma agência tradicional e eu não era uma pessoa tradicional. 
Não sou até hoje. Nunca me conformei com essa história de que a McCann é quadrada 
nem que tivesse menos criatividade do que merece”

peguei as contas internacionais. Só assu-
mi a direção geral de criação do escritório 
de Nova York em 1990. Fui o primeiro não 
americano. Agora tem o Linus Karlsson, 
que é sueco. Eu fiquei de 1990 a 1994. Aí, 
fui para a Ásia.

M&M — Levado por qual desafio?
Moreira — O John Dooner disse que ha-
via chegado a hora não de deixar a cria-
ção, mas de assumir um cargo de direção 
de empresa. Passei a ser diretor regional 
para a Ásia inteira, com 26 agências em 
21 países. Eu morava nos Estados Unidos, 
mas tinha um apartamento em Tóquio e 
uma suíte em um hotel em Sydney. Pas-
sei quatro anos viajando. De 1994 a 1998.
 
M&M — Como foi a transição de criativo 
para executivo?
Moreira — Eu estava preparado. Tinha 
muita experiência em dirigir conta in-
ternacional. Quando o John Dooner me 
disse que eu iria dirigir a Ásia por tanto 
tempo, respondi que só iria se ele me des-
se uma coisa: o melhor diretor financei-
ro que a empresa pudesse me oferecer. 
Ele me deu. Uma das coisas que aprendi 
a ter na vida é uma tremenda humilda-
de intelectual. Eu não entendia nada de 
finanças. Criação, direção de conta, tra-
tamento de cliente, tudo isso eu sabia fa-
zer. Eu não sabia negociar, comprar mí-
dia. Esse diretor sabia e me acompanha-
va em todas as viagens. Comecei a pen-
sar um pouco como ele... (risos) 

M&M — E depois da Ásia, qual foi seu rumo?
Moreira — Voltei para Nova York. O John  
Dooner tinha sido colocado no Interpu-
blic. O Jim Heekin, que hoje é CEO da 
Grey, era o novo CEO do McCann World-
group. E ele pediu que eu assumisse todas 
as contas internacionais. Não como cria-
tivo, mas como diretor executivo. Eram 16 
contas, entre as quais Nestlé, GM, Master-
card e Coca-Cola. Fiquei mais ou menos 
três anos fazendo isso. Aí, Dooner voltou 
e eu tive, pela primeira vez, vontade de 
me aposentar. Tive uma reunião com ele 
e falei que estava a fim de mudar minha 
vida. Dooner respondeu que não podia 
abrir mão de mim, que eu era a pessoa 
que mais entendia do sistema McCann. 
Ele me perguntou o que eu queria. “Que-
ro uma posição que me deixe em paz.” E 
Dooner disse que ele seria chairman e eu, 
vice-chairman e chief talent officer. Ele 
cuidaria dos clientes e eu, das pessoas. 
Fiquei seis anos fazendo isso. Na verda-
de, o Interpublic já havia feito um plano 
de desligamento para Dooner. E eu não 
queria começar de novo com outra pes-
soa. Acabei ficando mais tempo do que 
ele. Dooner deixou de ser CEO no começo 
do ano passado e eu saio em novembro. 

M&M — Você considera que as grandes re-
des ainda têm uma tendência a ser enges-
sadas, em comparação às independentes?
Moreira — A paisagem profissional de 
hoje não permite que as grandes redes 
sejam engessadas. Elas são obrigadas a 
reagir mais às mudanças. No cenário que 
temos atualmente, mais concorrido, tor-
na-se mais atraente o perfil de um tipo de 
talento ao qual não tínhamos acesso an-
tes. Linus Karlsson é exemplo disso. Ele 
veio da Mother de Londres. É o perfil de 
alguém que uma McCann e uma JWT de 
dez anos atrás não teriam no comando da 
criação de um escritório como Nova York. 
Karlsson faz um trabalho incrível e está 

adorando o clima de abertura que encon-
trou. Veja esses brasileiros que estão na 
McCann Nova York. O talento brasileiro 
está à altura do mercado internacional. E 
a McCann da Romênia, com a performan-
ce que teve este ano em Cannes? É uma 
agência de primeira categoria.

M&M — Como vê esse momento, do ponto 
de vista criativo?
Moreira — No McCann Worldgroup 
temos um negócio chamado Global  
Creative Collective, que é para discutir ta-
lento. Esse coletivo foi formado para ge-
rar energia criativa. Funciona como um 
tanque de gasolina. No meu caso, sem-
pre fui de buscar na empresa os talentos 

escondidos. Sempre fui de virar a mesa. 
Nunca me conformei com essa história 
de que a McCann é quadrada nem que ti-
vesse menos criatividade do que merece. 
Temos um programa, o Human Futures 
Development (HFD) que aposta nas sa-
fras futuras. Sou professor do HFD e já fui 
seu reitor. Sou um homem de viradas. E 
minha última virada foi com o Washing-
ton Olivetto. Tenho muito orgulho de ter 
costurado o acordo entre ele e a McCann. 
Acreditei que, se conseguisse atrair o Wa-
shington, daria a virada final para a Mc-
Cann Brasil.

M&M — Qual balanço faz da sua trajetória?
Moreira — O Nick Brien me perguntou: 

“Imagino que tenha tido muitos altos e 
baixos; mas de um a dez, que nota dá para 
sua carreira?” Respondi que me daria oi-
to. Porque tive momentos muito interes-
santes. Não quis dar dez, porque também 
tive momentos fracos. Minha carreira foi 
gostosa. E só uma empresa como a Mc-
Cann, que tem impacto, força e cobertura 
mundial, pode oferecer isso a um profis-
sional ambicioso e com muita vontade e 
garra, como eu tinha nos meus 19 anos. 

Assista outros trechos da 
entrevista com Marcio Moreira no 
site meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4).
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Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1471, p. 6-7, 8 ago. 2011.




