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E.ON vende 43% de unidade na Alemanha

Com seis livros editados e líder
de uma das principais agências
de publicidade do Brasil, o em-
presário e publicitário Washing-
ton Olivetto comemora a atua-
ção da WMcCann em 2012. E ele
tem o que celebrar mesmo. É
que de acordo com o Ibope Mo-
nitor, a agência cresceu 31% no
ano passado, deixando-a entre
as três principais empresas de
publicidade do Brasil.

Olivetto tem como marcas
em sua carreira a criação de ga-
rotos propagandas que se torna-
ram ícones, como o Garoto Bom-
bril, interpretado pelo ator Car-
los Moreno há mais de 30 anos.
Outra ação de grande destaque,
criada por Olivetto, foi a campa-
nha da Rider, na qual a trilha so-
nora era composta pela música
“Descobridor de sete mares”,
interpretada por Lulu Santos.

Em uma entrevista exclusiva
ao BRASIL ECONÔMICO, Olivetto
destacou as principais campa-
nhas realizadas em 2012 e ainda
comentou a importância dos
clientes recém-chegados.

Como foi o ano de 2012
para a WMcCann?
Foi extraordinário. Nós esta-
mos entre as três maiores agên-
cias do Brasil. Acredito que ocu-

pamos o segundo lugar no ran-
king de faturamento. Para mim
isso é mais do que gratificante,
levando em conta que nós não
temos nenhum cliente do setor
de varejo, que na maioria das
vezes é o que mais enriquece
uma agência.

Vocês mudaram a estratégia
de lidar com os clientes?
O que fez a empresa crescer
31% em apenas um ano?
Continuamos com o critério de
que temos sempre que oferecer
qualidade para quem nos con-
trata. Dentro da McCann
Worldgroup, a WMcCann é a
maior em números de peças
premiadas. Mas, na verdade, is-
so não importa. O maior prê-
mio é renovar os contratos com
nossos clientes e conseguir no-
vas contas. É isso que mostra
que nós estamos seguindo pelo
caminho correto.

Quais as contas
recém-chegadas à agência
que o sr. destaca?
No ano passado nós conquista-
mos as contas de Bradesco, Esta-
dão e também da Universidade
Veiga de Almeida (UVA).

Entre os novos clientes e
antigos, quais campanhas
foram destaque na
WMcCann em 2012?

Entre os antigos, destaco a cam-
panha “Brasil que não tem pre-
ço” de Mastercard. Já a Chevro-
let, nos convidou para produzir
a ação de marketing mundial
do lançamento do Cruze. Nós
contratamos cerca de 70 pes-
soas só para trabalhar neste pro-
jeto. Entre os novos, é impor-
tante falar da campanha do Esta-
dão. Fechamos um contrato de
um ano, onde vamos lançar 365
filmes. Será um por dia. É um
trabalho ousado.

Em um mundo tão digital
não podemos deixar de falar
sobre as campanhas digitais

desenvolvidas por vocês.
Como você avalia este
mercado?
Aqui, na agência, nós trabalha-
mos com digital há apenas dois
anos. Mesmo com pouco tem-
po, já nos tornarmos uma das
cinco maiores agências digitais
do Brasil. Hoje, não existe uma
empresa que faça um ou outro.
É preciso estar envolvido em tu-
do. As campanhas digitais de-
senvolvidas para Advil e Sprite
estão entre os cases de 2012,
com certeza.

Houve algum tipo de
investimento nos profissionais?

Teve sim. Nós trouxemos de
volta para o nosso time o VP,
Max Lacerda. No Rio de Janei-
ro, promovemos Fábio Mene-
ghini como diretor de criação
geral. Sandro Nascimento foi
promovido de redator à dire-
tor de criação da WMcCann.
Em São Paulo, Debora Nitta foi
promovida a diretora geral de
planejamento.

E na empresa? Algum novo
núcleo foi criado?
Eu dividi o departamento de
atendimento em duas partes:
clássico e estratégico. Isso ajuda
na hora de lidar com o cliente. ■

A empresa alemã de energia E.ON vendeu uma participação de 43% em

sua unidade regional no Estado de Turíngia para um consórcio liderado

por uma holding municipal, a KEBT, como parte do plano de alienar

ativos não fundamentais. A operação é avaliada em cerca de ¤ 900

milhões (US$ 1,2 bi), incluindo ¤ 400 milhões em financiamentos a

serem assumidos pela KEBT. A E.ON ainda que pode vender a fatia

remanescente de 10% na E.ON Thueringer Energie em breve. Reuters
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Campanha global para
GM ajuda WMcCann
a crescer 31% em 2012

“

Há apenas dois anos lidando com as mídias on-lines, a agência
já está entre as cinco maiores de publicidade digital do Brasil

A WMcCann é a
maior agência com
números de peças
premiadas. Mas, na
verdade, isso não
importa. O maior
prêmio é renovar os
contratos com
clientes e conseguir
novas contas. Isto
mostra que estamos
no caminho certo

ParaopatrocinadoroficialdaOlimpíada,Olivettocriou
acampanha“AgoraéBra”paraoBradesco

DESTAQUESEM2012

Cercade70 pessoasforamcontratadasparaa
produçãodacampanhamundialdoCruze,daChevrolet

Em2012,acontado
Estadão,antesda
Young&Rubicam,
foiconquistadapela
agência.Ocontrato
deum anoprevê365
filmesdiferentes,que
estãosendo lançados
diariamentepela
empresa.Vale lembrar
queOlivetto foio
responsávelpela
criaçãodo “ratinho”
daFolhadeS.Paulo,
principalconcorrente
doEstadão.

ENTREVISTA WASHINGTON OLIVETTO Chairman da WMcCann e CCO da McCann Worldgroup América Latina e Caribe
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 jan. 2013,  Empresas, p. 20.




