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Tanto a remuneração (que paga pelas despesas) quanto a lucratividade (que permite investir 
em gente, tecnologia, sistemas e inovação) estão em queda 
 
O McCann World Group, na expressão do vice-charmain Márcio Moreira, está abandonando o 
conceito de "suply chain" e adotando o "demand chain", que significa produzir de forma 
integrada soluções de comunicação sob medida nas áreas de publicidade, marketing direto, 
design, relações-públicas e ações promocionais.  "A comunicação não deve responder às 
necessidades das pessoas -- mas sim, às carências das pessoas", diz ele. O grupo McCann  
teve receita de US$ 1,2 bilhão em 2003 
 
- Qual o posicionamento da McCann-Erickson como produto? 
O McCann WorldGroup se posiciona como um grupo totalmente integrado de companhias 
(representando diferentes disciplinas dentro das comunicações de marketing), cujo objetivo é 
criar demanda para os produtos e marcas de nossos clientes. Somos um conjunto de sete 
empresas independentes, mas com sinergias. A McCann-Erickson Worldwide Advertising é 
estruturada para a publicidade; a MRM Partners cuida de marketing direto; a Momentum é 
voltada para o marketing promocional; a Weber Shandwick é especialista em relações 
públicas; a Torre Lazur Healthcare cuida de produtos farmacêuticos; a Future Brand de design; 
e a Universal McCann coordena mídia. 
 
- Qual o seu papel como vice-chairman? 
Sou o único vice-chairman do McCann WorldGroup e responsável pelos sistemas e recursos 
profissionais, pelos recursos humanos (incluindo criação) e pela coordenação de certas contas 
globais do grupo, como o MasterCard e American Airlines, por exemplo. 
 
- Por que a área financeira está tendo uma importância cada vez maior no board dos grandes 
conglomerados de comunicação? 
O Ramesh Rajan é o nosso CFO (Chief Financial Officer) e não só é um ótimo profissional na 
área de finanças como tem um grande tino comercial, idoneidade profissional e comando de 
tudo o que necessário em matéria de transparência financeira. 
 
- Até que ponto o foco orçamentista sob orientação de profissionais que analisam apenas 
custos interfere no negócio das agências? 
Na medida em que reduzem as horas-homem, uma profissão baseada largamente em talento, 
criatividade, energia - coisas difíceis de planejar com total precisão - essas exigências afetam a 
lucratividade das agências e acabam por comprometer a qualidade do produto final. 
 
- As receitas das agências não são mais diretamente ligadas à mídia? 
Depende. Se estamos falando de agências convencionais, sim. Nós, do WorldGroup, operamos 
num espaço que apenas em parte depende das mídias comissionáveis. Nesse caso, a McCann-
Erickson e a Torre Lazur operam com esse modelo de negócio. 
 
- Está em queda a remuneração das agências? 
Tanto a remuneração (que paga pelas despesas) quanto a lucratividade (que permite investir 
em gente, tecnologia, sistemas e inovação) estão em queda. 
 
- Essa diversificação, resumida na expressão comunicação integrada, não poderia ter 
começado antes? Muitas agências não deixaram de fazer no passado trabalhos considerados 
de menor importância? 
Se faziam, não faziam o melhor trabalho dentro da disciplina - estavam simplesmente 
respondendo a solicitações dos clientes ou protegendo-se contra especialistas. 
 
- Há um outro movimento ligado diretamente à gestão das agências? 
Sucesso, em nosso negócio, ainda está diretamente ligado à criação de demanda para os 
produtos e marcas dos nossos clientes. 



- Concorrências globais como as do HSBC e Samsung, que envolveram apenas os grandes 
globais, como o WPP e Interpublic, vieram para ficar? 
Eu penso que sim. 
 
- Por que esse modelo é mais produtivo para a comunicação mercadológica dos anunciantes? 
Não estou seguro de que é mais produtivo, como regra geral. Mas, bem feito (como nos casos 
de MasterCard, L'Oréal e Microsoft), ajuda a gerenciar a marca mais eficientemente, mais 
coerentemente. 
 
- O que está mudando na gestão global de marcas? 
A idéia que isso pode ser feito internamente, pelo cliente, sem o crivo crítico (e representativo 
do consumidor) que as agências oferecem, não é boa. As agências têm de recuperar sua 
credibilidade nesta área, e os clientes talvez devessem reavaliar as vantagens de uma visão 
independente. 
 
- Explique a mudança conceitual de "suply chain" para "demand chain" proposta pelo McCann 
Group para o seu modelo de gestão? 
Já não vivemos num mundo em que a comunicação deva responder às necessidades das 
pessoas -- mas sim, as carências das pessoas. Criar a oferta (atividade que os anunciantes 
dominam) não significa que a procura esteja garantida. O McCann WorldGroup está equipado 
para criar essa procura, a gerar e intensificar a demanda dos produtos e marcas de nossos 
(presentes e futuros) clientes. 
 
- O sr. está ligado diretamente à operação do cliente Mastercard. Como se desenvolve esse 
trabalho? 
Joyce Thomas e Jonathan Cranin são os autores da campanha "Não tem preço". Os diretores 
de criação de nossas agências ao redor do mundo são os co-autores e a campanha só funciona 
porque expressa a mesma idéia para culturas diferentes. Meu papel é de representar esse 
grupo tão talentoso junto ao cliente e não deixar que essa idéia se perca pelas razões erradas. 
 
- A área de criação da McCann é ligada à sua área? Qual seu envolvimento com a criação? 
Como se traduz a palavra criação nos dias de hoje? 
Criação é minha vida - e, sorte minha, a McCann reconhece e aceita esse fato. 
 
- Qual é o tom do livro que o sr. está escrevendo? Quando será o lançamento? 
Meu livro, que devera sair em 2005, se intitula "The Borderless Brand" e mistura minhas 
experiências pessoais na profissão com tudo o que aprendi sobre o DNA das marcas - como 
construir e proteger essas fantásticas criações da imaginação humana. 
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