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Mark Tutssel

Pessoas no centro  
da comunicação
A Leo Burnett reuniu recentemente em seu escritório brasileiro 
as principais lideranças da América Latina para comemorar a 
implantação da filosofia Human Kind, que busca colocar as 
pessoas no centro de todas as decisões, oferecendo a elas marcas com um propósito 
bem definido. Entre os convidados especiais esteve o diretor global de criação da 
rede, Mark Tutssel, presidente do júri de Titanium & Integrated neste ano no Festival 
de Cannes. Ele analisou o maior evento da publicidade mundial e contou como o conceito da Leo 
Burnett será a tendência para uma indústria que, cada vez mais, precisará construir pontes entre 
indivíduos e marcas, sob o risco de que estas percam sua relevância.

Felipe Turlão 
Fotos de Satoru Takaesu

Meio & Mensagem — A Leo Burnett apresentou no Brasil 
recentemente sua nova filosofia global de trabalho, chamada 
Human Kind. O que se busca expressar com essa estratégia que 
valoriza o papel das pessoas no processo de comunicação?
Mark Tutssel — A expressão Human Kind, na verdade, 
é apenas o título de um longo livro. Com esse concei-
to, estamos falando essencialmente de duas coisas: 
as pessoas e seus comportamentos. A idéia é refletir 
sobre as maneiras de conectar os consumidores com 
as marcas utilizando a criatividade, porque ela tem 
o poder de transformar o comportamento humano. 
Um fato importante do universo da comunicação de 
hoje é que todo mundo tem acesso à criatividade e à 
tecnologia com um estalar de dedos e, por isso, todos 
querem ser co-autores da história da marca e estar 
emocionalmente envolvidos com ela, e não mais ser 
aquele consumidor antigo que ficava passivo, nos 
velhos tempos em que a publicidade era centrada na 
TV. Tínhamos pessoas olhando para as telas e marcas 
que lhes diziam o que estavam vendendo. Hoje, a 
comunicação tem de entreter e ser mais inteligente, 
engajada, relevante, interessante e útil para o público.  

M&M — E como as marcas podem conquistar o envolvimento?
Tutssel — O Human Kind propõe que a marca tenha 
um propósito. Por exemplo, quando você pensa em 
tecnologia, ela tem um propósito, que é servir às pes-
soas para ajudar a interagir com as outras. Tudo o que 
a marca precisa fazer é criar uma razão, um propósito 
para estar na vida dos consumidores, e oferecer a eles 
uma razão para acreditar. A publicidade tradicional 
está calcada em fatos bastante racionais, como ser 
mais barato, maior, mais rápido ou mais caro. Mas, 

além disso, a marca, quando atinge o seu propósito, 
oferece um contato mais engajado com as pessoas.  
 
M&M — Na prática, como isso influencia o pensamento 
dentro da Leo Burnett?
Tutssel — Como companhia, a Leo Burnett tem de pro-
curar o propósito humano de uma marca, o poder dela 
na vida de alguém, e nós, profissionais, temos de ser 
eternos estudantes do comportamento humano e ter na 
cabeça que tudo o que fazemos é focado nas pessoas. 
É claro que temos informações e pesquisas relevantes, 
dados analíticos sobre hábitos. Mas isso tudo são apenas 
dados. O que fazemos é estudar o que está por trás deles 
e entender as razões. O mais empolgante do conceito é 
que ele busca mostrar o que somos como companhia. O 
Leo Burnett, fundador da agência, tinha uma compre-
ensão profunda do comportamento humano. Durante a 
Grande Depressão (iniciada em 1929 com o Crash da 
Bolsa de Nova York), ele criou uma agência com oito 
pessoas, e oferecia maçãs a todos os visitantes. Na época 
— e essa história é famosa —, diziam que ele iria vender 
maçãs na rua, ou seja, que seu negócio não daria certo. 
As maneiras que ele usou para relacionar as marcas com 
as pessoas foram revolucionárias para a indústria. E isso 
vale também para David Ogilvy e William Bernbach (o B 
da DDB). São os três avós da atual indústria publicitária, 
que tiveram o dom de se conectar com as pessoas. A 
publicidade tradicional está acostumada a pesquisar e 
dizer os porquês. Agora ela precisa focar as pessoas e o 
comportamento humano. As pessoas abrem suas por-
tas e esperam algo em troca da marca. E a maioria das 
marcas que temos são marcas de pessoas. O McDonald’s 
é um restaurante para pessoas. Nintendo Wii é um jogo 

para pessoas. Fiat 500 é o carro das pessoas. Kellogg’s 
é o cereal das pessoas. As pessoas se enxergam como 
donas das marcas hoje em dia.

M&M — A marca tornou-se um bem mais importante hoje 
do que era no passado?
Tutssel — A marca sempre foi importante, mas o valor 
dela atualmente é maior. É importante para os nossos 
clientes valorizar suas marcas para ganhar mercado e 
criar associações mais ricas com as pessoas. No passado, 
as marcas eram logomarcas. Agora, são propriedades 
valiosas. As pessoas reconhecem o logotipo que repre-
senta a marca, e ele é percebido como algo importante. 
O significado dela, porém, é mais relevante. Por exem-
plo, o que a Mercedes-Benz representa para o público é 
muito mais importante do que a estrela com o círculo. O 
consumidor pensa no que a marca lhe dá, no retorno que 
ela lhe proporciona em relação ao seu investimento, seja 
o financeiro, seja o emocional. E esse relacionamento 
dura por toda a vida.

M&M — Como os anunciantes devem se comportar diante 
dessa nova realidade?
Tutssel — Se olharmos a vida e o mundo, a criatividade 
está viva em todos os lados, dentro de cada ser humano, 
e indo para a internet, dentro do YouTube, do MySpa-
ce, dentro das pessoas, que estão criando seu próprio 
estilo, suas próprias vidas, idéias e interpretações. O 
que as marcas precisam é buscar maneiras realmente 
inteligentes de estabelecer um caminho para se conectar 
com as pessoas, o que está ficando cada vez mais difícil. 
A Apple, por exemplo, conseguiu isso com o iPhone e 
o iPod, revolucionando o mercado de música. O Wii, da 
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Nintendo, transformou completamente a maneira de 
jogar videogame, porque antes era algo para jovens ado-
lescentes, que se concentravam nisso e se bloqueavam 
com relação ao resto do mundo. Agora, o Wii é um jogo 
para pessoas de 5 a 95 anos, que propõe a interação. E 
se pensar na questão do propósito humano, o Wii deixa 
claro que quer colocar diversão na vida de todos, o que 
conseguiu. O McDonald’s também tem essa conectivi-
dade natural. A experiência com a marca é muito maior 
do que apenas no consumo da comida. Eles não tentam 
vender hambúrgueres ou dizer o quão frescas são as 
alfaces. As pessoas já esperam que a comida seja fresca e 
com um gosto único. Mas, além disso, ao redor da comida 
cria-se a especificidade do McDonald’s. 

M&M — Como integrar esse conceito à agência em países 
tão diferentes como Brasil, China, Reino Unido e Estados 
Unidos?
Tutssel — É simples porque o foco está em pessoas e 
comportamentos. A idéia vai ser abraçada por todos 
os nossos 97 escritórios no mundo, mas cada país, 
cada cultura tem de fazer as coisas de seu jeito, 
pois estão lidando com as suas pessoas. É pensar de 
modo global e atuar localmente. O que deve ser feito 
é compreender as pessoas de acordo com a posição 
geográfica, cultural, de entendimento, e construir uma 
ponte, que inspira, que recompensa a cada vez que 
se olha para ela a cada novo dia. Quando se cria essa 
ponte, é uma via de duas mãos, estabelecendo-se o 
diálogo com recompensas de cada lado. Um exem-
plo de criatividade que demonstra essa questão, ao 
pé da letra, me foi contado pelo diretor de criação 
Fernando Ballotti, do escritório de Buenos Aires. O 
Hotel Hilton não conseguia atrair tantos clientes por 
causa do lado do rio em que ficava. Eles convidaram 
pessoas para criar campanhas publicitárias, e a que 
ganhou trazia apenas a frase: “Construa uma ponte”. 

M&M — Quais as características mais marcantes da América 
Latina e do Brasil, especificamente?
Tutssel — A criatividade é o DNA da América Latina. 
Isso está presente em design, moda, arquitetura e até 
na maneira de jogar futebol. Nós, ingleses, jogamos 
para ganhar de 1x0 e não importa como. Para vocês, 
o que importa é a ginga, jogar o jogo de um modo 
bonito. As pessoas querem ver jogadores com gran-
de habilidade, as marcas querem patrocinar belos 
lances e a mídia quer transmitir o jogo bonito. Na 
América Latina, as marcas precisam ter a criatividade 
no coração, porque se não for assim, ninguém vai se 
importar. Sobre o Brasil, é uma das operações mais 
importantes dentro da rede e é um dos melhores 
escritórios. O Brasil é uma das regiões mais criati-
vas do mundo, basta olhar para o trabalho de Leo 
Burnett, AlmapBBDO, S&S (F/Nazca), DDB (DM9), 
Neogama e outras grandes agências que proliferam 
trabalhos criativos e inovadores. Além disso, o Brasil 
é um país do Bric, com possibilidade de crescimento. 

M&M — Como presidente do júri de Titanium & Integrated, 
que premia a inovação, você não acha que há categorias 
demais?
Tutssel — Se você olhar para a estruturação de Cannes 
hoje, com dez categorias, eu acho que representa 
bem o que acontece na plataforma da publicidade. Eu 
apoiei muito a entrada de Design neste ano, porque 
ele é o DNA de nossa indústria. Se pensarmos nas 
categorias e na fragmentação da indústria, estamos 
olhando para diferentes pontos de contato com as 
pessoas, por meio de TV, jornal, rádio, promoção, 
marketing direto e todos os outros. E Titanium 
acabou se tornando a competição mais importante, 
pois representa o futuro e a quebra com relação ao 

que fazemos hoje. É o júri que te faz parar tudo e re-
pensar o que estamos fazendo hoje na comunicação.  

M&M — O que houve de realmente inovador em Cannes, es-
pecialmente dentre os vencedores de Titanium & Integrated? 
Tutssel — Nesta edição, houve uma abundância de grande 
trabalho. A tecnologia teve uma participação grande, 
com a clara explosão do mobile, a mídia mais excitante 
e que pode se tornar a maior e mais proliferadora forma 
de comunicação para as marcas no futuro. Já é a tela 
número 1 da China e a com maior crescimento na Ásia. O 
Integrated foi dado para “Hallo 3”, uma história humana, 
sobre pessoas, e que, por isso, acabou capturando públi-
cos de todas as idades. E a forma pela qual foi executada 
foi fascinante, utilizando diversas mídias e pontos de 
contato, mas com uma grande idéia no coração. A cam-
panha elevou a integração para um outro patamar, com 
pensamento 360 graus e holístico. E Integrated em Can-
nes deve buscar justamente modos mais ricos de integrar 
a idéia à vida das pessoas. Se olharmos para premiados 
em anos anteriores, como “Axe 3”, da VegaOlmosPonce, 
percebe-se a integração desde o nascimento do produto, 

que foi criado pela agência. Em Titanium, “Uniqlock” é 
uma amostra de que, quanto mais você envolve marca e 
consumidor, maior é a recompensa. Quando foi apresen-
tado, ele parou o júri, todos respiraram fundo e disseram 
“Wow”, pois ele pega a tecnologia e a transforma em algo 
relevante para as pessoas (a peça é um widget que 
informa o horário de maneira inovadora e pode ser 
colocado em qualquer blog ou página). Há uma idéia 
errada de que, nesse mundo digital, o que for digital 
é conseqüentemente criativo. O que faz a diferença é 
criar conteúdo que as pessoas achem estimulantes e 
cativantes, ativando essa relação.

M&M — Que tipo de peça vai ganhar o Titanium em 2009?
Tutssel — Há sempre algo melhor, que empurra os limites 
da imaginação e a indústria para a frente. Se olharmos as 
origens de Titanium, buscavam-se a bravura e a coragem, 
as quebras de regra que levam a indústria adiante. Acho 
que nos próximos anos tudo será feito com as pessoas 
no centro. E tendemos para uma relação mais emotiva, 
com amplo auxílio da tecnologia. Entretanto, o problema 
é que muitas marcas estão correndo para a tecnologia, 

mas sem fazer o novo e sem entrar na vida das pessoas. 
Parecem com aquela cena típica de festa de casamento, 
em que alguém dança mal, mas acha que está arrasando. 
As marcas que tiverem seu propósito na mente serão as 
vencedoras. Mas também devemos esperar coisas boas 
da TV, pois se pensarmos em algo grande nos últimos 
três anos, vamos falar de “Gorilla” (peça da Fallon 
Londres para Cadbury), que trouxe uma nova forma 
de falar com as pessoas. O gorila na bateria é nada mais 
do que uma metáfora para o chocolate, trazendo a idéia 
de aproveitar a sensação, criando uma experiência com 
a marca. Um outro exemplo é uma peça de 2000, da 
briga de John West com o urso, provavelmente o avô 
dos vídeos virais. A cada momento em que você assiste 
ao comercial, mesmo oito anos depois, continua sendo 
recompensado.

M&M — Com a premiação de forças vindas especialmente 
da Ásia, você acredita que há uma nova ordem mundial na 
publicidade?
Tutssel — Se olharmos para os maiores prêmios do 
mundo, podemos ver que os EUA permanecem em 

primeiro lugar, até por causa do tamanho do mer-
cado. Depois deles estão, pela ordem, Reino Unido, 
Argentina, Brasil, França e Alemanha. Mais atrás vêm 
Tailândia, Cingapura, Japão e África do Sul. A grande 
surpresa desta edição foi a Índia, que ganhou muitos 
Leões em Cannes, recompensando o grande trabalho 
das agências de Mumbai. E as nações para as quais de-
vemos olhar nas próximas edições são China e Rússia.  
 
M&M — Então, para você, a Argentina está melhor do que 
o Brasil?
Tutssel — Não sei se é o caso de dizer melhor. Se ava-
liarmos os últimos dez anos, provavelmente veremos 
que o Brasil teve grandes resultados, com agências 
como AlmapBBDO, S&S, Neogama/BBH, a própria Leo 
Burnett, a DDBDM9, do Sérgio Valente, que esteve no 
meu júri nesta edição. Mas, nos últimos três anos, a 
Argentina está se destacando mais, produzindo tra-
balhos brilhantes em escala global para anunciantes 
como Axe e Coca-Cola. O fato é que a América Latina 
se destaca pelo trabalho brilhante realizado tanto pelo 
Brasil quanto pela Argentina. 

“Acho que, nos próximos anos, 
tudo será feito com as pessoas 
no centro. E tendemos para uma 
relação mais emotiva, com amplo 
auxílio da tecnologia. O problema 
é que muitas marcas estão 
correndo para a tecnologia, mas 
sem fazer o novo e sem entrar na 
vida das pessoas”

MM 1330 entrevista   7 9/10/2008   16:53:10

Text Box
Foto

Text Box
TUTSSEL, Mark. Pessoas no centro da comunicação. Meio & Mensagem, São Paulo, a. 30, n. 1330, p. 6-7, 13 out. 2008.




