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Grupo encerra o ano com crescimento de 16%, mais do que esperava.  
 
Durante um almoço escandinavo "Smorgasbord" e com um sotaque dinamarquês que depois de 
anos e anos de Brasil ainda permanece forte, Jens Olesen, presidente do McCann-Erickson 
WorldGroup Brasil, esclarece que não vai se aposentar tão cedo. Na verdade, são 40 anos neste 
conglomerado de publicidade, sendo mais de 20 deles na unidade brasileira.  
 
Apaixonado pelo mundo das artes e por tudo que diz respeito ao Brasil, Olesen está mais otimista 
do que nunca. Está feliz não apenas com os sinais de recuperação da economia, mas com os 
resultados apresentados pela empresa, que está encerrando o ano com um faturamento de R$ 1,4 
bilhão, crescimento de 15% em relação ao ano passado e de 16% na receita.  
 
"Além de novas contas, ainda não perdemos nenhum cliente neste ano", faz questão de brindar 
Olesen.  
 
O resultado de 2004, na verdade, não é o único motivo que faz Olesen estar com um sorriso ainda 
mais positivo que o de costume. 2005 promete ser um grande ano para a agência de propaganda 
McCann-Erickson, que completa 70 anos de Brasil.  
 
Outra razão? Um de seus principais clientes - aliás este é um dos mais famosos casos de 
fidelidade na propaganda mundial -, a General Motors, também faz aniversário no próximo ano. E 
em grande estilo. São 80 anos de presença no mercado brasileiro, aniversário a ser comemorado 
com muita ação de marketing, que certamente renderá para os cofres das empresas McCann 
WorldGroup das quais a GM é cliente.  
 
Para coroar o trabalho da agência no sentido de ajudar o cliente a obter bons resultados, há 
grandes possibilidades de a Chevrolet encerrar 2004 como a líder de vendas em automóveis e 
comerciais leves no Brasil.  
 
Se os resultados divulgados em janeiro confirmarem e expectativa do segmento, será a primeira 
vez a General Motors estará assumindo está posição. Entre as ações da marca em 2004, 
assinadas pelo grupo McCann, estão a "Promoção Chevrolet - Programa Roda Roda", realizado 
com o SBT e apresentada por Silvio Santos, e o Game Show criado no "Domingão do Faustão", da 
Rede Globo, ambas com uma excelente repercussão.  
 
Questionado sobre uma definição da identidade da McCann, Olesen vai direto ao ponto: "É uma 
agência profissional, com planejamento de profundidade e que oferece ampla integração de 
comunicação no grupo. Criatividade por criatividade não vale", defende o publicitário.  
 
Aliás, criatividade é uma palavra que estará, mais do que nunca, dentro da McCann em 2005. 
"Vamos, por exemplo, ter dois seminários para falar sobre o assunto e ainda mais profissionais na 
criação." Também fazem parte das comemorações dos 70 anos de Brasil, como não poderia deixar 
de ser, uma grande festa, e a realização de uma pesquisa sobre os jovens. "De cinco a seis 
clientes estarão envolvidos neste trabalho", adianta Olesen, lembrando que há alguns anos a 
empresa já fez este trabalho. "Vamos pesquisar e estudar jovens de toda a América Latina."  
 
Também estão nos planos do grupo McCann para 2005 a manutenção do MBA da Fundação 
Getúlio Vargas para alguns funcionários, treinamento de executivos no exterior, investimento em 
ferramentas de planejamento estratégico e de mídia e em nova tecnologia para criação, 
atendimento, etc. "Tecnologia de última geração é ainda mais fundamental para uma agência 
como a McCann, que tem muitos clientes multinacionais e campanhas integradas", comenta 
Olesen.  



 
Com tudo isso, a estimativa de crescimento para o ano seguinte é de 12% a 15% para todo o 
Grupo McCann-Erickson. "O mercado está crescendo. Portanto considero esta uma previsão 
bastante conservadora", observa Olesen.  
 
Surpresa nos resultados  
 
Olesen diz que os resultados obtidos pela agência neste ano chegaram a surpreender por uma 
reação de todo o mercado, já que o ano começou mais devagar. "Nos últimos 90 dias, 
particularmente, houve uma grande reação por parte dos clientes. Esperávamos crescer no 
máximo 10% e podemos ultrapassar os 16%."  
 
Olesen conta ainda que a conquista de novas contas entre o fim de 2003 e o decorrer de 2004 - 
Grupo Santander Banespa, TIM Telecom, Yazigi e Embratur - influenciou em cerca de 21% nos 
negócios da McCann.  
 
O publicitário diz que os negócios vão bem também no conjunto América Latina - destaque para o 
Chile -, especialmente ainda em países que com economia fortemente apoiada na exploração de 
petróleo.  
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