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Jens Olesen se aposentou da presidência da McCann-Erickson Brasil - cargo que ocupou por quase 
30 anos - mas ainda está na ativa. E muito. Agora, o executivo dinamarquês divide seu tempo nas 
funções de Cônsul Geral da Noruega, presidente da Câmara de Comércio Dinamarquês-Brasileira, 
e ontem inaugurou o escritório de sua empresa de marketing cultural, a Experience Consulting. 
Até março, Olesen define ainda em quais conselhos de companhias irá atuar, já que recebeu seis 
propostas para integrar o board de empresas. Em sua consultoria, o publicitário se dedicará mais 
intensamente à cultura, sua grande paixão. Para isso, investiu, até agora, US$ 1 milhão na nova 
sede, em São Paulo.  
 
Neste e no próximo ano, o executivo planeja entre seis e oito eventos culturais de artistas de 
países escandinavos no País e quatro internacionais com brasileiros na Dinamarca e Noruega, 
além de outros locais da Europa. "A intenção é fazer ainda mais eventos com foco nos países 
escandinavos", afirma o publicitário, grande responsável pela divulgação da arte dessas 
localidades em território nacional. Entre 1985 e 2006, Olesen esteve envolvido em 192 
exposições, 120 delas no Brasil. Foi ele quem trouxe, por exemplo, o famoso quadro "O Grito" 
(hoje desaparecido) do norueguês Edvard Munch para a Bienal de 1998. Prevê, aliás, realizar uma 
mostra com obras do artista até 2008.  
 
Pelos cálculos do publicitário, nos últimos 15 anos os eventos culturais que tiveram sua 
participação na organização envolveram cerca de US$ 80 milhões. "Meu negócio é fazer 
exposições para a massa e criar um novo público. Essa estratégia começou no Masp, depois na 
Bienal e agora todos fazem da mesma forma", diz o dinamarquês, ao acrescentar que participou 
de mais de três bienais de arte. "São Paulo é hoje o centro cultural da América Latina", avalia 
Jens Olesen, que tem em seu network mais de 20 mil pessoas do mercado de cultura mundial.  
 
Para montar os eventos culturais no Brasil, que chegam a custar até US$ 200 mil, o empresário 
planeja conseguir verba de companhias brasileiras, além das empresas de países escandinavos. O 
publicitário afirma que o mercado de marketing cultural está em crescimento no Brasil, mas as 
companhias ainda destinam uma parcela pequena de seu orçamento para esta área. Hoje, no 
Brasil, o montante está em cerca de 5%, segundo Olesen. "Na Europa e Estados Unidos é muito 
maior e pode chegar, em alguns casos, a 25%", diz o ex-McCann.  
 
Saída em grande estilo  
 
Depois de quase 30 anos na presidência da McCann-Erickson, Olesen deixou a empresa no início 
deste ano. Afirma, entretanto, que sua despedida da agência ocorreu em um momento positivo. 
"2005 foi um dos melhores anos da McCann-Erickson. Seu crescimento foi de 35%; uma boa 
maneira de falar ‘tchau’", diz o dinamarquês. O publicitário afirma que duas das seis empresas 
que fizeram propostas para que ele integrasse seus boards são clientes da agência McCann.  
 
A decisão, no entanto, será tomada somente em março e deve envolver duas ou três companhias, 
segundo o empresário. Embora esteja se dedicando mais intensamente à cultura, Olesen não 
participará neste ano de outra grande paixão: o carnaval. Estará viajando no período.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3, 4 e 5 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 


