
Envolver e sensibilizar o consu-
midor ainda é um grande desafio
das marcas, não só no Brasil como
em âmbito mundial. Não é à toa
que grandes conglomerados bus-
cam incessantemente por novas so-
luções de comunicação a fim de po-
der ajudar os anunciantes a alcan-
çar este ob je t ivo . "E prec iso
enriquecer a vida do consumidor.
Hoje, ele tem acesso à tecnologia e o
controle está em suas mãos. E mais
interativo e exigente e cada vez
mais a publicidade deve conhecer o
comportamento humano", lembra
Mark Tutssel, executivo de criação
da Leo Burnett Worldwide.

Novo modelo

Para buscar maior eficiência
na conquista do consumidor o
Publicis Groupe - do qual a Leo
Burnett faz parte - anunciou
uma nova estratégica com a "Fá-
brica de Insights", que represen-
ta uma reintegração de algumas
disciplinas de comunicação para
atender a necessidade multipla-
taforma das empresas e, por con-
seqüência, das marcas.

A "Fábrica de Insights" reúne na
mesma empresa as especialidades

,de três agências: Leo Burnet t
Worldwide e sua unidade de ser-
viços de marketing Are (criação),
Starcom MediaVest Group (com-
pra de mídia) e Digitas (serviços di-
gitais). "Esse modelo de adminis-
tração abre oportunidades para ter
os melhores profissionais, inde-
pendentemente da área em que

atuam. Permite misturar todos os
profissionais e oferecer o melhor
possível para o cliente."

Em relação à reestruturação, o
publicitário detalha que o projeto-
piloto será nos Estados Unidos
com as empresas General Motors e
Samsung. Na opinião do criativo,
esse é o caminho para a publicida-
de . "A indústria, o negócio publi-
cidade devem mudar. A forma de
administrar esse mercado precisa
se modernizar", diz Tutssel.

O executivo da Leo Burnett lem-
bra que a publicidade mundial pas-
sa por um momento de mudanças
de conceitos, uma vez que existe
um confronto entre as novas mí-
dias e as tradicionais. "O celular se
coloca como uma mídia muito im-
portante. E nele que muitos estão
de olho. Hoje, o mundo é digital,
e para a publicidade não é dife-
rente", considera. Mas ele faz um
contraponto: "Mesmo com mui-
tos prevendo o fim das mídias tra-
dicionais, a TV continua sendo a
melhor maneira de atingir uma
grande quantidade de pessoas ao
mesmo tempo". Destaca os traba-
lhos da Leo Burnett da América
Latina para a Fiat, dos EUA para o
McDonald's e uma campanha da
A u s t r á l i a p a r a a C o n n e x
Railways.

Na verdade, o que move a publi-
cidade é a inovação. O desafio é
achar uma forma nova para des-
pertar o interesse do consumidor,
diz o especialista. "É preciso entre-
ter, estimular e, principalmente,



recompensar, no sentido de que ele
ache que valeu parar para ver
aquela propaganda. O tempo de
vender algo acabou. Hoje é preciso

criar um diálogo com o consumi-
dor, fazer parte da vida dele", afir-
ma Tutssel. Na opinião dele, o fil-
me nunca vai acabar; o que vai

mudar é o tamanho da tela em que
ele será assistido. "Cada vez mais a
comunicação móvel será explora-
da pela publicidade."
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