
McCann atinge R$ 1 bi com quatro novas contas  
Bruno Azevedo   
 
A agência McCann Erickson conquistou quatro novas contas que lhe ajudarão a atingir a meta de 
expandir 15% neste ano em relação a 2005, quando faturou R$ 850 milhões. Fazem parte agora 
do portfólio da agência Furnas Centrais Elétricas , as revistas Placar e Contigo!, do Grupo Abril , 
os preservativos Jontex e o gel lubrificante K-Y, ambos da Johnson & Johnson . Segundo dados do 
Ibope Monitor, a McCann é a segunda maior agência do Brasil. 
 
“Todos os nossos clientes estão ativos e com planos ambiciosos para 2006. Estamos preparando 
campanhas para todos eles”, disse o presidente da McCann, Júlio Castellanos. 
 
Só a licitação de Furnas representará R$ 18 milhões anuais. A McCann já atende a outros órgãos 
públicos — Embratur , Governo do Paraná e Embrapa. Os contratos foram fechados no mês 
passado e os novos anúncios das revistas do Grupo Abril começam a ser veiculados em abril. Há 
algum tempo elas não tinham contrato com uma agência. As campanhas para as marcas Jontex e 
K-Y estão em fase de planejamento e serão lançadas no segundo trimestre. Anteriormente, elas 
eram atendidas, respectivamente, pelas agências DM9 e DPZ . 
 
“Estamos na disputa de outras contas e é possível que anunciemos novidades em breve. Nossos 
clientes estão otimistas com a economia”, reforça Castellanos. Ele considera que o primeiro 
semestre está particularmente ativo, em razão dos anúncios com o tema Copa do Mundo. Isso 
representará um crescimento entre 15% e 20% na comparação com o mesmo período de 2005. 
 
A McCann atende a dois patrocinadores oficiais da Copa ( Coca-Cola e Mastercard ), além da GM e 
do banco Santander Banespa, que colocou no ar a milionária campanha com jogadores da seleção 
brasileira de futebol estimada em US$ 100 milhões. Castellanos afirma que o valor é bem menor, 
mas não revela a cifra. 
 
Júlio Castellanos assumiu em novembro a gestão da McCann Erickson com Adriana Curi. “Estamos 
em processo de ajustes internos para a consolidação da oferta de produtos de comunicação 
multidisciplinar e não apenas publicidade, como campanhas que envolvam publicidade, 
comunicação on-line, promoção de venda e marketing de relacionamento”, explica. 
 
Para dar conta da demanda, foram realizadas 16 contratações. No início de abril, o departamento 
de atendimento terá um novo diretor, o que resultará na criação de mais vagas. O nome não foi 
revelado. As contratações devem continuar nos próximos meses. 
 
Castellanos adiantou ainda que, no início de abril, a agência divulgará seu plano de crescimento 
para os próximos anos, com base em quatro pilares: reforço de equipe e reciclagem dos 
profissionais; melhora no relacionamento com os clientes; reforço do produto; e reestruturação da 
área financeira. 
 
A diretora de atendimento Ivonne Olmo adianta que a campanha da revista Contigo! será 
marcada pelo humor e promete muita repercussão. A criação é de Adriana Curi. 
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