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Depois de se tornar a segunda maior empresa publicitária do País, a McCann Erickson tem como 
desafio agora se tornar uma agência multidisciplinar e passar a constar entre as mais criativas.  
Em entrevista ao DCI, Adriana Cury, chairwoman (presidente) da McCann desde novembro, fala 
da reestruturação da empresa, dos resultados financeiros e da tarefa de conduzir e motivar a 
equipe nesta nova fase. A agência comprou R$ 395,6 milhões em espaço publicitário no primeiro 
trimestre de 2006, ficando atrás somente da Young&Rubicam . 
 
Como está 2006 para a McCann Erickson? 
 
Tivemos um aumento de receita neste primeiro quadrimestre de mais de 15% em comparação 
com 2005. O volume total da receita é mais do que havíamos prometido entregar até o final do 
ano para a sede em Nova York. E é óbvio que vamos crescer mais. Entre os novos clientes, estão 
Furnas , Jontex e novos títulos de revistas da Editora Abril .  
 
Também ampliamos os negócios com os clientes que já tínhamos. Isso é resultado direto do novo 
desenho da agência, que é a criação de times multidisciplinares. Para concretizar essa filosofia 
fisicamente, contratamos um arquiteto e teremos “mesões” com profissionais de várias áreas. 
Quando eu e o Júlio Castellanos assumimos a direção da McCann em novembro, tínhamos alguns 
objetivos impostos por Nova York. Entre eles, tornar a agência cada vez mais agressiva. Não só 
do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista do produto final, da qualidade 
criativa. Começamos a implementar esses times multidisciplinares.  
 
Cada vez mais, os clientes estão necessitando de uma comunicação holística, 360°. Antes, ele 
tinha a agência de publicidade que fazia uma campanha e contratava uma agência de marketing 
direto para adaptar o material. O que estamos propondo é uma mudança radical nesse modus 
operandi que tornará o processo mais rico. 
 
Como está sendo essa nova fase? 
 
No momento zero do briefing, sentam juntos profissionais de várias áreas da comunicação: 
criativos de advertising, marketing direto, planejamento, ativação de marca e Internet. Com isso, 
chegamos a um conceito estratégico para aquele desafio, que é a mídia neutra. Ela é pensada 
para esses desdobramentos, aproveitando o potencial de cada canal. 
Isso dá mais liberdade de criação? 
 
Não é só liberdade, é um uso mais criativo e adequado de cada meio. Para o cliente, isso dá um 
ganho de tempo e de dinheiro. Ele passa a ter um interlocutor só, numa só agência, um único 
briefing.  
 
Isso está exigindo que a McCann contrate novos profissionais ou monte núcleos que ela não 
tinha? 
 
Ela tinha essa estrutura através das diversas agências que faziam parte do McCann World Group . 
O que estamos fazendo é nos aproximarmos delas. Estamos trazendo os profissionais dessas 
outras empresas para pensarem conosco. O cliente poderá desenvolver ações com outras 
agências, mas nós gerenciaremos a comunicação para que ela não vire uma adaptação. O cliente 
que optar pela gente terá ganhos de escala. 
 
 
 
 
 



Qual é o grau de “agressividade” hoje e onde vocês querem chegar? 
 
O objetivo é ser a maior e a melhor agência multidisciplinar do País, com reconhecimento criativo. 
Este é um ano de introspecção e reforma. Estamos nos reorganizando para atender aos clientes 
nesta nova óptica e já estamos tendo retorno. Precisamos aprimorar muito na criação. 
 
O que isso está exigindo dos profissionais ? 
 
Uma mudança total na forma de lidar com os processos e com os clientes. Fizemos uma análise 
de perfil para ver quem se adequaria a essa mudança de filosofia e contratamos 25 profissionais. 
É difícil manter um bom clima na equipe? 
 
Não, desde que as pessoas estejam alinhadas com o que você pensa O clima, hoje, aqui é de 
tesão absoluto. 
 
E o consumidor, é difícil cativar? 
 
Não, mas você tem de ser estratégico. Hoje, você conquista mapeando hábitos e atitudes. Com 
isso, você sabe como atingi-lo ao longo do dia, o que justifica a implementação de novos canais. 
Uma mulher assume a liderança da segunda maior agência do Brasil. Como foi o caminho? 
 
Tudo é uma questão de impor seu profissionalismo. Sou uma pessoa muito positiva, não tenho 
medo de falar o que eu penso. A liderança tem de ser conquistada e não imposta. As pessoas têm 
de te admirar naturalmente. Se existe algo que realmente me ajudou foi ser jogadora de vôlei. Eu 
aprendi a conviver com o trabalho de equipe. Quando eu me dei conta, eu estava levantando o 
moral da equipe como um treinador faz com seu time. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25 maio 2006, Serviços / Mídia & Marketing, p. B2. 
 


