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Para ser a quinta maior agên-
cia publicitária do Brasil em no
máximo três anos, a america-
na Leo Burnett, que já atua no
país há 38 anos, acaba de anun-
ciar a compra da novata Tailor
Made, fundada em fevereiro
deste ano por Paulo Giovanni,
sócio das agências Mix Brand
Experience e Pop Trade. Com o
intuito de personalizar o aten-
dimento de cada cliente, Gio-
vanni acredita que com o nome
e portfólio da Leo Burnett, e
com o projeto da Tailor Made
de personificar cada atendi-
mento com profissionais espe-
cializados em diferentes áreas,
será possível aumentar o fatu-
ramento da nova empresa em
50% até 2012.

A Leo Burnett, que no Brasil
fatura atualmente R$ 1 bilhão
por ano, contará na nova agên-

cia, Leo Burnett Tailor Made,
com dois vice-presidentes de
criação. Ruy Lindenberg, que
já fazia parte da equipe, e Mar-
celo Reis, que vem da DM9 para
completar a chefia de criação.
“Estamos realizando um sonho
de fazer uma agência sob me-
dida para os clientes. Vamos
trabalhar com especialistas em
comunicação integrada e in-
vestir em áreas que estão tendo
grandes investimentos por par-
te das empresas como marke-
ting social e trade marketing”,
afirma Giovanni.

A Leo Burnett Tailor Made
conta por enquanto com ape-
nas um escritório, em São Pau-
lo. Mas Giovanni, o presidente
da nova agência, afirma que no
futuro a agência terá escritórios
no Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte e Brasília.

Os principais clientes da em-
presa são a montadora Fiat, o
grupo Walmart e Sam´s Club, e

a fabricante Proctor&Gamble.
Mesmo com a iniciativa de con-
tratar profissionais especiali-
zados em diferentes áreas,
Giovanni afirma que o marke-
ting esportivo, visado no Bra-
sil ultimamente pelos eventos
que o país vai sediar em 2014 e
2016, não estão na pauta da
nova agência. “Já fomos re-
quisitados por alguns clientes
para criarmos projetos para
esses eventos, mas o que faze-
mos é desenvolver a ideia. De-
pois do projeto ser aprovado
fechamos parceria com agên-
cias especializadas em marke-
ting esportivo e supervisiona-
mos a execução.”

O valor pago pela Leo Bur-
nett não foi divulgado. A em-
presa terá até 2016 para assumir
o controle acionário total da
Tailor Made. Enquanto isso,
Giovanni continua no comando
da nova empresa, e deve deixar
o cargo em dezembro de 2016. ■
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Da esq. para a dir., a direção da Leo Burnett
Taylor Made: Ruy Lindeberg, Mark Tutssel,
Tom Bernadin e Paulo Giovanni

Presidente da empresa espera conseguir atingir a meta em três anos; faturamento também deve crescer 50%
Evandro Monteiro

FATURAMENTO

R$ 1 bilhão
é quanto a Leo Burnett Brasil
fatura anualmente. A agência que
foi fundada nos Estados Unidos há
76 anos e atua por aqui há 38 anos.

CONTROLE ACIONÁRIO

2016
é o prazo para que a Leo Burnett
assuma os 100% da operação
da Tailor Made. Paulo Giovanni,
presidente da Tailor Made assume
a nova empresa até o fim de 2016.

CRESCIMENTO

50%
é quanto Paulo Giovanni esperar
incrementar o faturamento atual
da Leo Brunett com sua entrada
na nova agência, formada
pela aquisição da Tailor Made.

“Nossos objetivos
para a Leo Burnett
Brasil são ousados
e agressivos.
Com a aquisição
da Tailor Made e,
principalmente,
com a presença
do Paulo Giovanni,
estaremos mais
preparados
do que nunca
para aproveitar
as oportunidades
deste mercado em
franca expansão

Tom Bernardin,
presidente mundial da Leo Burnett

Leo Burnett Tailor Made quer ser
uma das cinco maiores agências

�
�
�
��
��
�
��
	

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  28 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 42.
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