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Mas o presidente da maior agência do País diz que compasso de espera está se prolongando 
demais. Há 20 anos a McCann-Erickson é a maior agência de publicidade da América Latina. 
Presente no Brasil há 67 anos, nas últimas três décadas sempre esteve entre os três primeiros 
lugares do ranking de agências no País. Há oito anos consecutivos detém o primeiro lugar. 
Dinamarquês de nascimento e residente no Brasil há 25 anos, Jens Olesen, presidente do Grupo 
McCann-Erickson na América Latina/Caribe, franze o cenho ao falar das perspectivas para 2003. 
"Este será um ano muito complicado para a propaganda e para as empresas de comunicação em 
geral."  
 
Olesen diz que há dois fatos que explicam as dificuldades no mercado brasileiro. "Com a troca do 
governo, as empresas retardaram a definição das suas estratégias e do seu investimento." Esta 
situação se refletiu diretamente no faturamento das empresas do setor. "Estes três meses foram 
os mais difíceis em muitos anos", diz Olesen. "Além disso, há uma sensação no mercado de que o 
novo governo é eloqüente no seu discurso, mas não tem sido capaz de transformá-lo em ações." 
O executivo afirma que o prolongamento deste compasso de espera prejudica, inclusive, a tão 
esperada recuperação do mercado no segundo trimestre.  
 
Mesmo assim, Olesen se define como um otimista cauteloso. "Entretanto, conforme o tempo vai 
passando e as expectativas não se tornam ações, vou ficando menos otimista e mais cauteloso 
em relação à conjuntura econômica."  
 
O dinamarquês sublinha que no Brasil a ansiedade pela atuação do novo governo corresponde às 
grandes expectativas em relação à realização de pontos-chave do programa de governo. A 
melhoria da distribuição de renda no País, por exemplo, seria fundamental para a evolução do 
mercado consumidor e, conseqüentemente, da propaganda.  
 
Cenário internacional  
 
No caso específico da empresa que dirige, o principal decisor do conglomerado de 18 empresas de 
comunicação na América Latina vê o panorama da região em tons cinzentos. "Uruguai e Argentina 
estão vivendo momentos de profunda crise econômica. A Colômbia também tem problemas 
sérios. A situação da Venezuela é patética. Não houve faturamento algum por 75 dias no início 
deste ano. No Peru a situação é estável. Só o Chile mostra um crescimento tímido: 2,5%", diz 
Olesen. "Só o México está indo bem e hoje é o maior faturamento da McCann na região: US$ 6,5 
bilhões." Tradicionalmente o Brasil era o maior faturamento nesta parte do planeta, mas perdeu o 
posto ano passado para o México. "Não tenho dúvida de que a médio, longo prazo o Brasil voltará 
a ser o primeiro."  
 
Olesen lembra que a crise não é exclusividade da região abaixo do Rio Grande. "Estados Unidos, 
Europa e Japão também têm suas dificuldades, que devem se agravar com a guerra no Iraque", 
diz Olesen. "O problema é que uma gripe nos EUA causa uma pneumonia no Brasil porque a 
economia do país é mais frágil."  
 
A despeito destas dificuldades conjunturais em diversos dos países em que atua, o presidente da 
McCann-Erickson se considera um privilegiado. "Temos clientes fantásticos, líderes mundiais em 
seus segmentos, que conhecem e valorizam o emprego da propaganda e da comunicação." Sua 
clientela inclui empresas de atuação global como Coca-Cola, Nestlé, Gessy-Lever, American 
Airlines, Dupont e General Motors.  
 
 
 
 



Puristas com foco no negócio  
 
"O mercado de propaganda está mudando dramaticamente", diz Olesen sobre seu setor, 
tradicionalmente considerado de alto dinamismo. Segundo o executivo, o momento atual exige a 
superação de desafios dentro e fora da agência. Desafios esses, que muitas vezes são 
complementares. "O nível de exigência aumentou. Os clientes querem mais resultados pela 
mesma verba", diz Olesen.  
 
Para atender a essa demanda, a McCann-Erickson investe em conhecer o consumidor em 
profundidade, em talentos criativos, em tecnologia e em treinamento dos seus profissionais. "O 
profissionais são treinados para se tornarem consultores de comunicações", diz Olesen, que tem 
dado atenção especial à sua divisão de planejamento estratégico. "Somos uma agência de 
marcas. E nosso trabalho se concentra em manter ou alcançar a liderança, rejuvenescer ou 
reposicionar essas marcas."  
 
Olesen diz que para que isso aconteça é fundamental que os empresários e executivos adotem a 
mentalidade de que é preciso focalizar no seu próprio negócio. "Não se deve ser muito sofisticado. 
É o momento de ser simples e direto", diz o presidente. "Na hora de criar uma campanha é 
preciso que o profissional de propaganda tenha o planejamento estratégico na cabeça, a 
criatividade no coração e todos os seus sentidos no negócio."  
 
Por isso, o especialista acredita que as mensagens nos anúncios deve ficar cada vez mais diretas 
pois isso garante sua eficiência em uma mundo cada vez mais poluído pelo excesso de estímulos e 
ofertas de informação. Em contrapartida, a multiplicação das mídias, a diversificação de 
estratégias e o refinamento da verificação da efetividade de cada mídia e tipo de ação torna a 
atividade publicitária mais complexa. A demanda provocou mudanças nas áreas de planejamento 
estratégico, atendimento, mídia e criação. Profissionais de todas essas áreas devem trabalhar 
integrados com a realidade de cada cliente. "Hoje, as boas idéias não podem ser só geniais, elas 
têm sempre de dar resultados concretos", diz Olesen.  
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