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Desde o início do ano, agência ganhou três contas. Outras duas serão anunciadas em breve.  
 
Desde que assumiu o cargo de chairwoman e diretora-executiva de criação da McCann-Erickson, 
em novembro, Adriana Cury só teve notícias positivas. A agência ganhou três contas - Placar e 
Contigo, da Editora Abril e Jontex (Johnson & Johnson) e estima crescer entre 15% e 20% neste 
ano. Em junho, a publicitária fará parte do júri de Titanium Lions, no Festival de Cannes. Lá, aliás, 
poderá analisar e julgar com um grupo multidisciplinar a tão falada integração, tendência que 
ganhará força neste ano, segundo a criativa  
 
Na McCann, por exemplo, a repaginação da agência - iniciada com a chegada de Adriana (ex-
Ogilvy Mather) e Julio Castellanos assumindo o cargo de CEO para o Brasil - envolveu a criação de 
um grupo multidisciplinar, como em Cannes, para grandes contas. "Cada um desenvolve dentro 
de sua área, o que torna o resultado mais rico", afirma Adriana Cury. A idéia, diz a criativa, é 
aproveitar melhor a infraestrutura da agência, que envolve divisões de marketing promocional, de 
relacionamento e ativação da marca, entre outras disciplinas da comunicação. "A agência tem 
uma estrutura e um poderio grande, e precisa tirar partido disso", diz a diretora.  
 
Segundo dados do Ibope Monitor, a McCann-Erickson ocupa a segunda colocação no ranking das 
agências no Brasil. Seus anunciantes investiram em publicidade no ano passado pouco mais de R$ 
1 bilhão. A McCann, que durante anos foi líder na década de 90, fica atrás apenas da Y&R, 
detentora da conta da maior anunciante do País, a Casas Bahia. A tabela do Ibope, entretanto, é 
cheia e não considera descontos e negociações. "A McCann tem uma carteira forte de clientes e só 
está em segundo por Casas Bahia", afirma a publicitária. Em 2005, o último ano do dinamarquês 
Jens Olesen na presidência, a agência cresceu 35%.  
 
Uma das responsáveis pela alteração no conceito de Dove (Unilever), quando estava na Ogilvy 
Mather, Adriana Cury afirma que a palavra na agência é criação de demanda. Na McCann, um 
grupo multidisciplinar pensa um projeto partindo de conceito de mídia neutra, que permite ter um 
insight mais criativo e verificar qual a melhor forma de desenvolver a comunicação. Duas 
campanhas - para Contigo e Siemens estão "saindo do forno" com este conceito multidisciplinar.  
 
"A convergência não está aí à toa", afirma a chairwoman. De acordo com a criativa, para fisgar o 
consumidor de hoje é preciso surpreender e entreter. Estima-se que, atualmente, as pessoas 
recebam 1,5 mil mensagens do momento em que acordam até irem dormir. "O consumidor 
amadureceu junto com a comunicação - antes muito invasiva. Agora, ele sabe diferenciar o que é 
duro e não diverte", informa a publicitária da McCann-Erickson.  
 
"É preciso achar uma forma de agradá-los, de estabelecer uma conexão, um laço emocional entre 
a marca e o consumidor", comenta Adriana Cury, ao acrescentar que isso foi justamente o que 
Dove fez com a campanha pela beleza real. "Trata-se de um insight verdadeiro. Não dá mais para 
usar retórica publicitária", informa.Para a criativa atualmente é necessário conhecer o dia-a-dia 
dos consumidores, seus hábitos. "Hoje, por exemplo, mapeia-se o processo de compra. Mas ainda 
há muito o que se trabalhar". A publicitária comenta que já existem pesquisas que passam o dia 
com o consumidor, conhecendo inclusive seus problemas, sem se falar do produto. Adriana 
concorda com especialistas do setor que afirmam que segmentação por sexo e renda já está 
ultrapassada e que a análise do comportamento já sofreu uma evolução. Agora, aliás, a busca do 
entendimento do consumidor é mais psicológica. Alterações do posicionamento de Omo (Unilever) 
e de Seda são exemplos desta tendência.  
 
 
 
 



Mudanças com TV digital  
 
A chegada da TV digital no Brasil - projeto que ainda está no papel, mas começa a ganhar forma - 
alterará completamente a propaganda, segundo Adriana Cury. De acordo com a diretora, a guerra 
será entre os anunciantes será maior. O adversário das marcas, diz a diretora, não será apenas o 
concorrente. Elas lutarão pelo tempo e interesse do consumidor. A publicitária acredita afirma que 
grandes marcas, influenciadas pelo TiVo, já começam a se preparar.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3, 4 e 5 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


