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A McCann-Erickson prevê atingir um faturamento de R$ 1,6 bilhão neste ano, quando completa 70 
anos de atuação no País. A expectativa de crescimento é de até 18%, segundo o presidente da 
agência, Jens Olesen. O executivo, que preside a McCann há 26 anos, disse que não pretende se 
aposentar tão cedo. 
 
Aos 70, McCann festeja desempenho 
  
Agência comemora sua atuação no País, com previsão de crescimento de até 18% neste ano.  
 
A McCann-Erickson WorldGroup Brasil está em clima de festas. A primeira, ocorreu ontem, ao som 
de uma escola de samba, para celebrar o aniversário de 70 da agência em território brasileiro. A 
outra comemoração marca o bom desempenho da empresa neste ano, no qual a companhia 
espera um crescimento entre 15% e 18% e faturamento de cerca de R$ 1,6 bilhões.  
 
O presidente da agência para o Brasil, Caribe e América Latina, Jens Olesen, um dinamarquês que 
há 26 anos está neste posto no País, é enfático ao afirmar que não pretende se aposentar tão 
cedo. "Gostaria de modificar minha posição na América Latina, mas não vou deixar de ser 
presidente no Brasil", diz o publicitário, amante assumido do Brasil e de cultura, com 12 livros 
publicados.  
 
Sua opção pela mudança no posto para a América Latina está associada ao excesso de viagens. 
"Quero parar um pouco. Viajo 550 mil milhas por ano", afirma o executivo, que assumiu o cargo 
na América Latina em 1985.  
 
Outra alteração que pode estar em vista é a do comando criativo. "O Percival Caropreso (diretor 
de criação) é um grande estrategista e criativo, e sempre ficará na McCann, porém estamos 
procurando novos talentos, em todas as áreas, mas especialmente na criação", comenta Olesen.  
 
A McCann chegou ao Brasil em 1935 para atender a conta da Esso, no Rio de Janeiro. A trajetória 
da agência, aliás, se mistura com própria história da comunicação no País. Na década de 50, 
quando a TV Tupi entrou no ar, por exemplo, alguns dos anunciantes eram clientes da McCann. 
Hoje, a agência continua trabalhando com contas de peso, como a da General Motors, 
conquistada em 1938; Mastercard; Goodyear; Coca-Cola; Nestlé e as mais recentes: TIM 
Telecom; Santander Banespa e Embratur.  
 
O relacionamento de longo prazo é uma das características da empresa. "O cliente gosta de 
continuidade e de serviços com qualidade mundial", diz Olesen, ao acrescentar que a McCann atua 
em mais de dez disciplinas diferentes, como promoção, marketing de relacionamento, internet, 
design, embalagem. "Com isso, as companhias têm outras alternativas para um plano de 
comunicação mais competitivo."  
 
O presidente da McCann explica ainda que outros segmentos do grupo, além da propaganda, têm 
registrado desempenhos positivos. "Promoção e marketing de relacionamento apresentam 
desempenhos crescentes e podem ter alta entre 20% e 25% neste ano."  
 
O incremento está em consonância com uma tendência mundial, e que começa a ganhar força em 
território nacional, de desconcentração das verbas na televisão, principalmente, e o uso maior de 
ferramentas como o marketing direto para atingir mais objetiva o consumidor.  
 
 
 



Dados do projeto Inter-Meios, publicado no Meio & Mensagem , mostram que a McCann-Erickson 
ocupava a quinta posição na lista das 50 maiores agências por investimento publicitário em 2004, 
duas colocações abaixo do que no ano anterior. Segundo Olesen, os primeiros seis meses deste 
ano foram positivos para a McCann. "Existem clientes mais ativos que outros, mas de uma 
maneira geral tivemos um bons resultados."  
 
O escritório de São Paulo também comemorou anteontem a indicação de três anúncios criados 
para a Goodyear, para a categoria de Press & Outdoor, no 52 Festival Internacional de Publicidade 
de Cannes. O resultado extra-oficial, entretanto, não incluía a agência entre os vencedores de 
Leões. "Gostamos de receber prêmios, mas a prioridade é criar uma comunicação eficiente que 
venda produtos e serviços. Aqui, o cliente vem em primeiro lugar e não a agência."  
 
Olesen diz ainda que educação e especialização dos funcionários estão entre as preocupações do 
grupo. No Brasil, a empresa investirá US$ 800 mil em treinamento de seus colaboradores, que 
tem entre as iniciativas um MBA, em parceria com a Fundação Getulio Vargas.  
 
Paixão pelo Brasil  
 
Jens Olesen não esconde sua paixão pelo Brasil. Sua última empreitada ligada à divulgação do 
País envolveu o lançamento, ontem, de um livro cujo o tema está associado ao desfile da Escola 
de Samba Imperatriz Leopoldinense, neste ano. 
 
A McCann-Erickson foi uma das patrocinadoras do desfile, que abordou o bicentenário de 
nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de histórias infantis, entre 
elas "O Patinho Feio".  
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